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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  82/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 32191/13-1-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 80ο  
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής του Δήμου 
Αθηναίων του ΥΠΠΟΑ και της εταιρίας με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό 
Πράσινο Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΛΟΦΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού  
6.895.260,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
λαμβάνοντας υπόψην:  
Α) τις διατάξεις: 
1. του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
2. του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής– Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), 
3. του άρθρου 21  του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει, 
4. του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
5. του ν. 3028/2002 (Α’ 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει, 
6. του αρ. 1 παρ. 6 περ. στ΄ του ν. 1256/1982, (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την 
πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει, 
7. των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις.” (Α’  184), 
8. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,  
9. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
10. του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 
11. του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 
122), όπως ισχύει σήμερα, 
12. του ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
13. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 
14. των άρθρων 100-104 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις",  
15. του Π.Δ. 7/18-01-2013 (Α΄ 26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των 
Περιφερειών», 
16. του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού», 
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17. του Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
18. του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,   
19. του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Α’ 39), 
20. της  υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 (Β’ 1661) απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 
Β) τις διατάξεις : 
21. του Β.Δ. 13-3-1915 “Περί κηρύξεως ως δασωτέων διαφόρων εδαφών της 
περιφερείας του νομού Αττικοβοιωτίας” (Α’ 105), 
22. της υπ’ αρ. 114572/17-12-1919 πράξης του Υπ. Γεωργίας (Β’ 80),  
23. του από 16-7-1921 Διατάγματος (Β’ 69),  
24. της υπ’ αρ. 108424/13-9-1934 Υ.Α. “Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής 
του λεκανοπεδίου Αττικής” (Β’ 133), 
25. της υπ’ αρ. 21980/250/27-2-1952 Υ.Α. “Περί χαρακτηρισμού ως χρηζόντων της κατά 
τας διατάξεις του ν. 1469 /1950 ειδικής προστασίας κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων 
(Β’ 54), 
26. της υπ’ αρ. 81926/3733/30-7-1956 Υ.Α. “Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου εν τη 
περιοχή μνημείου Φιλοπάππου” (Β’ 154), 
27. της υπ’ αρ. 125350/5591/26-11-1956 Υ.Α. “Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων” 
(Β’ 268), 
28. της υπ’ αρ. πρωτ. 127822/2902/24-6-1965 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας με 
την οποία το δασύλλιο του Φιλοπάππου παραχωρήθηκε στον ΕΟΤ ως Τουριστικό Δημόσιο 
κτήμα, με σκοπό την εκτέλεση τουριστικών έργων, 
29. της υπ’ αρ. 24946/26-8-1967 Υ.Α. “Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών διατηρητέων 
τόπων” (Β’ 606), 
30. της υπ’ αρ. 226898/4564/20-12-1967 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας για την 
ανάκληση της ανωτέρω απόφασης, 
31. της υπ' αρ. 53310/3523/18-12-1970 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας για την 
εκχώρηση στον Δήμο Αθηναίων «τα μέχρι τότε υπό της Δασικής Υπηρεσίας διοικούμενα και 
διαχειριζόμενα δασύλλια Ακροπόλεως – Φιλοπάππου – Πνυκός – Αστεροσκοπείου κλπ. για 
συντήρηση, βελτίωση της βλάστησης, διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, φύλαξη και 
προστασία κλπ., ενώ το Δημόσιο κρατάει την κυριότητα των εν λόγω δασυλλίων, ασκεί την 
εξουσία της νομικής προστασίας τους έναντι παντός», 
32. της υπ’ αρ. Φ01/12970/503/25-2-1982 Υ.Α. “Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων γύρω 
από την Ακρόπολη”  (Β’ 387), 
33. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2633/36712/22-7-1996 Υ.Α. “Χαρακτηρισμός ως 
ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης του περί την Ακρόπολη διαμορφωμένου 
Αρχαιολογικού χώρου (πλακόστρωτο- πράσινο- περίπτερο) έργο του αρχιτέκτονα Δ. 
Πικιώνη” (Β’ 696),                         
34. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ1/13665/584/5-2-2008 Υ.Α. “Χαρακτηρισμός του 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Λόφων Πνυκός, Νυμφών, Μουσών−Φιλοπάππου, 
ως οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου” (ΑΑΠ’ 154). 
και τα εξής έγγραφα: 
35. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1441/74499/30.09.2009 Υ.Α. «Έγκριση μελέτης 
αποτύπωσης και αποκατάστασης τμήματος του Διατειχίσματος στον Αρχαιολογικό χώρο 
Λόφων Μουσών-Πνύκας-Νυμφών» 

36. την με αρ. 268540/09.06.2021 απόφαση του ΥΠΠΟΑ για την «Έγκριση επί της αρχής 
πλαισίου δράσεων και εργασιών σχετικά με την ανάπλαση, αποκατάσταση και ανάδειξη 

ΑΔΑ: ΩΥΕΤ7Λ7-1ΟΥ



 

 4 

του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των λόφων Πνυκός, Νυμφών και Μουσών-
Φιλοπάππου (Δυτικών Λόφων) Ακρόπολης Αθηνών».  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η από κοινού σύμπραξη/συνεργασία των 
συμβαλλομένων μερών δια της συμβολής καθενός εξ αυτών κατά το μέρος των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση και βάσει των αρμοδιοτήτων του, 
με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΛΟΦΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ».  

Οι παρεμβάσεις θα διέπονται από τις αρχές: α) της προστασίας και ανάδειξης των 
μνημείων του αρχαιολογικού χώρου, β) της βελτίωσης - αναβάθμισης των υποδομών των 
λόφων, με έμφαση στην εξάλειψη των παραγόντων επικινδυνότητας και στην ενίσχυση της 
ασφάλειας σε πολλαπλά επίπεδα (πυρκαγιές, κατολισθήσεις, παραβατικότητα, επισφαλή 
σημεία διαδρομών κ.α.), γ) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα-πανίδα) 
και της αρμονικής ένταξής του στο αρχαιολογικό τοπίο, δ) της ανθεκτικότητας της πόλης με 
την χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και ε) της ασφάλειας των επισκεπτών των 
χώρων. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται τα εξής υποέργα: 
Υποέργο 1: Δημιουργία και ανάπτυξη γεωχωρικής υποδομής των Δυτικών Λόφων. 
Στις εργασίες περιλαμβάνονται:    
1. Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 133384/6587/10-12-2015 
Υ.Α. «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών» (ΦΕΚ 
2828/Β΄π/2015, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β΄5283/2020).  
2. Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος και ψηφιακού μοντέλου εδάφους των “Δυτικών 
Λόφων” και δημιουργία κατάλληλων βάσεων ψηφιακών δεδομένων για όλα τα στοιχεία των 
Λόφων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μνημεία, διαδρομές, ηλεκτρολογικό-πυροσβεστικό- 
αρδευτικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, φυτεύσεις, εντοπισμένα κατάλοιπα του Πεισιστράτειου 
Υδραγωγείου, περίγραμμα διαμορφώσεων Πικιώνη (πράσινο, πλακόστρωτο και κτίσματα). 
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε. 
Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Υποέργο θα γίνει υπό την εποπτεία και με τις οδηγίες των 
συναρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, το οποίο θα έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα 
που θα προκύψουν. 
Υποέργο 2: Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και αναβάθμισης.  
Εργασίες καθαρισμού – συντήρηση υποδομών – μέτρα άρσης επικινδυνότητας- διαχείριση 
και προστασία πρασίνου - λήψη μέτρων για την ασφάλεια των υποδομών και του 
εξοπλισμού.  
Το υποέργο αφορά σε εργασίες μικρής έκτασης και κλίμακας, οι οποίες θα συμβάλουν 
άμεσα στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στους Λόφους και στην άρση 
παραγόντων επικινδυνότητας. 
Συγκεκριμένα, θα γίνουν :  
1. Καθαρισμοί πρανών και μονοπατιών και αποφράξεις τάφρων.  
2. Επισκευή ή αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια κ.α.).  
3. Αποκατάσταση και αναβάθμιση τμημάτων του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού δικτύου. 
Αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογία LED.   
4. Εργασίες εξυγίανσης πρασίνου.  
5. Επισκευή υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης. 
6. Επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού δικτύου. 
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε. 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων 
και σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.  
Υποέργο 3: Μελέτες συντήρησης/επισκευής, αποκατάστασης και αναβάθμισης 
υποδομών των Δυτικών Λόφων. 

ΑΔΑ: ΩΥΕΤ7Λ7-1ΟΥ



 

 5 

Το υποέργο αφορά στην εκπόνηση των οριστικών τεχνικών μελετών και μελετών εφαρμογής 
όλων των έργων συντήρησης/επισκευής, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών 
των Δυτικών Λόφων: 
1. Μελέτη για την εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου και για την 
εγκατάσταση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης 
2. Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης. 
3. Φυτοτεχνική Μελέτη και μελέτη άρδευσης τριτεύοντος δικτύου. 
4. Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης λιθόστρωτων Πικιώνη. 
5. Μελέτη αποκατάστασης λιθόστρωτων Πικιώνη. 
6. Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης Ι. Παρεκκλησίου Αγίου Δημητρίου 
Λουμπαρδιάρη και μελέτη αποκατάστασής του. 
7. Μελέτη διαμόρφωσης και αναβάθμισης διαδρομών και σήμανσης χώρου με έμφαση 
στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. 
8. Μελέτη για την στερέωση επισφαλών τμημάτων βράχων νοτίως του Λόφου 
Φιλοπάππου (έναντι οδού Παναιτωλίου). 
9. Στατική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων του 
Αναπαυτηρίου Πικιώνη. 
10. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων 
του Αναπαυτηρίου Πικιώνη. 
11. Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων του 
Αναπαυτηρίου Πικιώνη. 
Φορέας υλοποίησης: ΥΠΠΟΑ (δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του), πλην των ανωτέρω υπό 
(3) και (8), για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-
Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε. 
Υποέργο 4: Υλοποίηση έργων υποδομών και αποκαταστάσεων μνημείων των 
Δυτικών Λόφων. 
Το υποέργο 4 αφορά την υλοποίηση των έργων όπως θα προκύψουν από τις μελέτες του 
υποέργου 3, μετά την έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. Κατ’ αντιστοιχία με 
τις ως άνω μελέτες, περιλαμβάνεται η υλοποίηση των ακόλουθων: 
1. Εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου  
2. Εγκατάσταση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου και δικτύου 
ύδρευσης 
3. Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης. 
4. Εφαρμογή φυτοτεχνικής μελέτης και εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. 
5. Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης λιθόστρωτων Πικιώνη. 
6. Διαμόρφωση και αναβάθμιση διαδρομών και σήμανση χώρου με έμφαση στην 
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. 
7. Στερέωση επισφαλών τμημάτων βράχων νοτίως του Λόφου Φιλοπάππου (έναντι 
οδού Παναιτωλίου). 
8. Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των (2) βοηθητικών κτισμάτων του 
Αναπαυτηρίου Πικιώνη. 
9. Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης Ι. Παρεκκλησίου Αγίου Δημητρίου 
Λουμπαρδιάρη. 
Φορέας υλοποίησης: ΥΠΠΟΑ (δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του) πλην των ανωτέρω υπό 
(2),(4) και (7), για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-
Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε. 
Υποέργο 5. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 
Το υποέργο περιλαμβάνει 1) όλες τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, δεδομένου ότι αυτές υλοποιούνται 
εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Πρόκειται για τα έργα αντικατάστασης και 
επέκτασης των υφιστάμενων δικτύων (πυρόσβεσης, φωτισμού κ.λ.π.), τα οποία θα 
επεκταθούν σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων και σε περιοχές που δεν έχουν διερευνηθεί 

ΑΔΑ: ΩΥΕΤ7Λ7-1ΟΥ



 

 6 

ανασκαφικά, καθώς και για τις άλλες, προβλεπόμενες από την Προγραμματική Σύμβαση, 
τεχνικές εργασίες, 2) την αποκάλυψη, ανάδειξη και προστασία των Μνημείων του 
αρχαιολογικού χώρου (Διατείχισμα, Κρήνη Πνύκας, Υπόσκαφα, Αγορά αρχαίου δήμου 
Κοίλης). 
Ειδικότερα:  

1) Την επίβλεψη του συνόλου των εκσκαφικών εργασιών που θα απαιτηθούν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης των εργασιών, καθώς και την διεξαγωγή των αναγκαίων 
διερευνητικών/σωστικών ανασκαφικών εργασιών. 

2) Την Αποκάλυψη-Ανάδειξη-Προστασία των κάτωθι μνημείων με τις παρακάτω 
εργασίες: 
Α. Την συντήρηση 20 μέτρων του δυτικού τμήματος του Διατειχίσματος, στο Άνω 
Άνδηρο της Πνύκας (σωζ. μήκους 82μ., ύψους 3μ. και πλάτους 4,80μ.) και την 
προστασία των ευπαθών λίθων με λιτό, αναστρέψιμο στέγαστρο. 
Β. Την συντήρηση και ανάδειξη της κρήνης της Πνύκας (Κρήνη Καλλιρρόη κατά 
Doerpfeld), προκειμένου το μνημείο να καταστεί επισκέψιμο. 
Γ. Την αποχωμάτωση, καθαρισμό και ανασκαφική διερεύνηση πέντε (5) υπόσκαφων 
θαλάμων. Πρόκειται για χαρακτηριστικές, λαξευτές στο φυσικό βράχο κατασκευές 
που εντοπίζονται στους λόφους Πνύκας και Νυμφών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν 
στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους ως κατοικίες, ενώ στη συνέχεια, όσες 
υπόσκαφες κατοικίες βρέθηκαν εκτός των τειχών, μετά την κατασκευή του 
Διατειχίσματος (τέλη του 4ου αι. π.Χ.), μετατράπηκαν σε ταφικά μνημεία. 
Δ. Την ανάδειξη της Αγοράς του αρχαίου δήμου Κοίλης και τη διασύνδεσή της με την 
ομώνυμη οδό και το παρόδιο νεκροταφείο. 

Το υποέργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΠΟΑ και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και 
Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΦΕΚ 39/Α/2019) και τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-
2016), άρθρο 177. 
Φορέας υλοποίησης: ΥΠΠΟΑ (δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του). 
Υποέργο 6. Υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης των Δυτικών Λόφων. 
Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει : 
1) Υπηρεσία φύλαξης των Δυτικών Λόφων 
2) Υπηρεσία συντήρησης φυτών και χώρου των Δυτικών Λόφων 
3) Υπηρεσία καθαρισμού των Δυτικών Λόφων 
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε., πλην 
του ανωτέρω (3) για το οποίο φορέας υλοποίησης είναι το ΥΠΠΟΑ. 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης για την υλοποίηση του αντικειμένου, 
όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των 6.895.260,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟΑ και το Δήμο 
Αθηναίων, ως εξής:  
 ποσό 3.244.080,00 € από το ΥΠΠΟΑ, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης του 
ΥΠΠΟΑ. 
 ποσό 3.651.180,00 € από τον Δήμο Αθηναίων, από οποιαδήποτε πηγή 
χρηματοδότησης του Δήμου Αθηναίων.  
 
Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, η δε ισχύς 
της εκκινεί από το χρόνο υπογραφής της.  
 
Με την 1620/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων εγκρίθηκε η 
σύναψη και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Με το υπ’ αρ. 1110302/27-12-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 
ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά του. 

 
 ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

 
1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 

Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής του Δήμου Αθηναίων του ΥΠΠΟΑ και της εταιρίας με την επωνυμία «Εθνικός 
Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΛΟΦΩΝ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»  συνολικού  προϋπολογισμού 6.895.260,00€ η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 

2. Τον ορισμό ενός μέλους του Περιφερειακού Συμβούλιου, , καθώς και του νόμιμου 
αναπληρωτών του για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 

Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής του Δήμου Αθηναίων του ΥΠΠΟΑ και της εταιρίας με την επωνυμία «Εθνικός 
Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΛΟΦΩΝ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»  συνολικού  προϋπολογισμού 6.895.260,00€,  το 
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

2. Τον ορισμό ενός μέλους του Περιφερειακού Συμβούλιου, καθώς και του νόμιμου 
αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης, ως κάτωθι: 

 
ΤΑΚΤΙΚΟ:  ΑΛΥΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ:  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη 

Αικατερίνη  καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Είναι γεγονός ότι τα έργα που 
σχεδιάζονται είναι απαραίτητα και χρειάζεται να γίνουν. Η σημασία αλλά και η 
σπουδαιότητα του χώρου επιβάλουν να πραγματοποιηθούν τα έργα αυτά με την 
επιστημονική επάρκεια των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΥΠΠΟΑ).  Είναι βέβαια γνωστές οι ελλείψεις στο προσωπικό καθώς και οι ελαστικές 
σχέσεις εργασίας που κυριαρχούν στο ΥΠΠΟΑ που αφήνουν τεράστια κενά στις 
ανάγκες που υπάρχουν για την φροντίδα και την προστασία της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι η στελέχωση των υπηρεσιών ΥΠΠΟΑ 
και η υλοποίηση από μέρους τους όλων των απαραίτητων έργων. Όμως υπάρχει 
μείζον θέμα και με την εταιρία «Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» του 
Δήμου Αθηναίων που αντικατέστησε  την υπηρεσία  του Εθνικού Κήπου, 
παραδίδοντας την περιποίηση του πράσινου στους εργολάβους αντί της Δ/νσης 
Κηποτεχνίας. Το ίδιο ισχύει και στο θέμα του ηλεκτροφωτισμού που έχει ανατεθεί με 
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εργολαβία σε ιδιώτες και όχι στη Δ/νση Ηλεκτρολογικού. Για τους παραπάνω λόγους 
θα καταψηφίσουμε». 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(άρθρου 100 του ν. 3852/2010, ως ισχύει)  

 

ΜΕΤΑΞΥ  

του  

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

της  

Περιφέρειας Αττικής 

του  

Δήμου Αθηναίων 

της  

Εταιρίας με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» 

 

 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΛΟΦΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2022 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΛΟΦΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την …………… ημέρα .................................................. του μηνός 
.................................................... του έτους 2022, οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι:  

1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εδρεύει στην Αθήνα οδός Μπουμπουλίνας, 
αρ. 20-22, νόµιµα εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της παρούσας από την Υπουργό, κα Λίνα 
Μενδώνη,  

2. Η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα οδός Συγγρού αρ. 15-17, νόµιµα 
εκπροσωπούµενη για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη, κ. Γεώργιο Πατούλη,  

3. Ο Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία ∆ήµος Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λιοσίων 
αριθ. 22, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο, κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 

 4. Η εταιρία με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος- Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.», που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 7, νόµιµα εκπροσωπούµενη για την υπογραφή της 
παρούσας από τον πρόεδρο, κ. Παναγιώτη Χατζηπάνο, και  

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους  

Α) τις διατάξεις: 

 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής– Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), 

 του άρθρου 21  του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει, 

 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της  κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

 του ν. 3028/2002 (Α’ 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς», όπως ισχύει, 

 του αρ. 1 παρ. 6 περ. στ΄ του ν. 1256/1982, (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση 
και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

 των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.” (Α’  184), 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,  
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 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

 του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως 
ισχύει σήμερα, 

 του ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις», 

 των άρθρων 100-104 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις",  

 του Π.Δ. 7/18-01-2013 (Α΄ 26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών», 

 του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού», 

 του Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,   

 του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Α’ 39), 

 της  υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 (Β’ 1661) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 

Β) τις διατάξεις : 

 του Β.Δ. 13-3-1915 “Περί κηρύξεως ως δασωτέων διαφόρων εδαφών της περιφερείας του 
νομού Αττικοβοιωτίας” (Α’ 105), 

 της υπ’ αρ. 114572/17-12-1919 πράξης του Υπ. Γεωργίας (Β’ 80),  

 του από 16-7-1921 Διατάγματος (Β’ 69),  

 της υπ’ αρ. 108424/13-9-1934 Υ.Α. “Περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής του 
λεκανοπεδίου Αττικής” (Β’ 133), 

 της υπ’ αρ. 21980/250/27-2-1952 Υ.Α. “Περί χαρακτηρισμού ως χρηζόντων της κατά τας 
διατάξεις του ν. 1469 /1950 ειδικής προστασίας κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων (Β’ 54), 

 της υπ’ αρ. 81926/3733/30-7-1956 Υ.Α. “Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου εν τη περιοχή 
μνημείου Φιλοπάππου” (Β’ 154), 

 της υπ’ αρ. 125350/5591/26-11-1956 Υ.Α. “Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων” (Β’ 268), 
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 της υπ’ αρ. πρωτ. 127822/2902/24-6-1965 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας με την οποία 
το δασύλλιο του Φιλοπάππου παραχωρήθηκε στον ΕΟΤ ως Τουριστικό Δημόσιο κτήμα, με σκοπό 
την εκτέλεση τουριστικών έργων, 

 της υπ’ αρ. 24946/26-8-1967 Υ.Α. “Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών διατηρητέων τόπων” (Β’ 
606), 

 της υπ’ αρ. 226898/4564/20-12-1967 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας για την ανάκληση της 
ανωτέρω απόφασης, 

 της υπ' αρ. 53310/3523/18-12-1970 Απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας για την εκχώρηση 
στον Δήμο Αθηναίων «τα μέχρι τότε υπό της Δασικής Υπηρεσίας διοικούμενα και διαχειριζόμενα 
δασύλλια Ακροπόλεως – Φιλοπάππου – Πνυκός – Αστεροσκοπείου κλπ. για συντήρηση, βελτίωση 
της βλάστησης, διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, φύλαξη και προστασία κλπ., ενώ το Δημόσιο 
κρατάει την κυριότητα των εν λόγω δασυλλίων, ασκεί την εξουσία της νομικής προστασίας τους 
έναντι παντός», 

 της υπ’ αρ. Φ01/12970/503/25-2-1982 Υ.Α. “Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων γύρω από την 
Ακρόπολη”  (Β’ 387), 

 της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2633/36712/22-7-1996 Υ.Α. “Χαρακτηρισμός ως ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης του περί την Ακρόπολη διαμορφωμένου Αρχαιολογικού 
χώρου (πλακόστρωτο- πράσινο- περίπτερο) έργο του αρχιτέκτονα Δ. Πικιώνη” (Β’ 696),                         

 της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ1/13665/584/5-2-2008 Υ.Α. “Χαρακτηρισμός του 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Λόφων Πνυκός, Νυμφών, Μουσών−Φιλοπάππου, ως 
οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου” (ΑΑΠ’ 154). 

και τα εξής έγγραφα: 

 της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1441/74499/30.09.2009 Υ.Α. «Έγκριση μελέτης αποτύπωσης και 
αποκατάστασης τμήματος του Διατειχίσματος στον Αρχαιολογικό χώρο Λόφων Μουσών-Πνύκας-
Νυμφών» 

 την με αρ. 268540/09.06.2021 απόφαση του ΥΠΠΟΑ για την «Έγκριση επί της αρχής πλαισίου 
δράσεων και εργασιών σχετικά με την ανάπλαση, αποκατάσταση και ανάδειξη του 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των λόφων Πνυκός, Νυμφών και Μουσών-Φιλοπάππου 
(Δυτικών Λόφων) Ακρόπολης Αθηνών».  

 τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης Α/Α ….. (Α.Π. …….. (…..)/….-….-20...) του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

 την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α ….. (Α.Π. …….. (…..)/….-….-20...) του Δήμου 
Αθηναίων,  

 τη με αρ. ………………….απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για 
τη σύναψη της παρούσας,  

 τη με αρ.. ……...………..πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου Αθηναίων για τη 
σύναψη της παρούσας,  

 το με αρ. …………………. πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία 
«Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.», με το οποίο εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης 
και εξουσιοδοτείται ο κ. ……………. για την υπογραφή της, 

 Το με αρ. 378933/9-8-2021 (Ορθή επανάληψη) έγγραφο σύμφωνης του ΥΠΠΟΑ για την 
σύναψη της παρούσης, 
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 την υπ αριθμ. ................. απόφαση του .............. Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

 

συνάπτουν την παρούσα Προγραμματικής Σύμβασης, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Προοίμιο - Σκοπός και Περιεχόμενο της Σύμβασης 

H περιοχή εκτέλεσης του έργου εντάσσεται στον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο των 
Λόφων Πνυκός, Νυμφών, Μουσών-Φιλοπάππου (εφ’ εξής Δυτικοί Λόφοι), έκτασης 650 περίπου 
στρεμμάτων, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών του ΥΠΠΟΑ. 

Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντικές αρχαιότητες, όπως το 
συγκρότημα της Εκκλησίας του Δήμου (Πνύκα), την αρχαία οδό Κοίλης, Νεκροταφείο 
ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, το μνημείο του Φιλοπάππου, τις «Φυλακές Σωκράτους», τα 
«Κιμώνεια Μνήματα», τα ιερά Μουσαίου και Νυμφών, Πανός και Διός, το Διατείχισμα, τα 
οικιστικά κατάλοιπα των δήμων Μελίτης και Κοίλης, βυζαντινά ναΰδρια (Αγίου Δημητρίου 
Λουμπαρδιάρη και Αγίας Μαρίνας) και τα νεώτερα μνημεία του Πικιώνη (πλακόστρωτο, πράσινο, 
αναπαυτήριο) και του Αστεροσκοπείου, ενώ σχεδόν επιφανειακά εντοπίζεται πλήθος ορατών και 
υποκείμενων αρχαιοτήτων, αρμοδιότητας της ΥΝΜΤΕ Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και 
Κυκλάδων και η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων 
(ΔΠΑΝΣΜ). Βασικές εγκαταστάσεις και υποδομές του Λόφου είναι οι θέσεις στάσης και θέασης 
(Άνδηρο Πικιώνη, Belvedere Κοίλης και Μελίτης) οι διαμορφώσεις Πικιώνη (πλακόστρωτο, 
πράσινο, αναπαυτήριο) και ο περιβάλλων χώρος των Μνημείων (Πνύκα, Μνημείο Φιλοπάππου 
κ.α.). Επίσης, είναι σημαντική διαδρομή περιαστικού πρασίνου στην πόλη. 

Η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς Απ. Παύλου, Δ. Αιγινήτου, Οτρυνέων, Αγ. Μαρίνας, 
Ακάμαντος, Ακταίου, Αρακύνθου, Παναιτωλίου, Μουσών, Δράκου, Επιφάνους, Γαριβάλδη, 
Ροβέρτου Γκάλι και Απ. Παύλου. Εντάσσεται στην Buffer Zone (ζώνη ανασχέσεως) της Ακρόπολης, 
ως μνημείου ενταγμένου στον Κατάλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και 
προστατεύεται από τον ν. 3028/2002. 

Σκοπός της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως είναι ο εξορθολογισμός και η 
εξυγίανση της βλάστησης, καθώς και η αποκατάσταση του τοπίου στις περιοχές που 
σχεδιάστηκαν και διαμορφώθηκαν από τον Δ. Πικιώνη, η αποκάλυψη και ανάδειξη μνημείων, η 
προστασία και πρόληψη από πυρκαγιές, η σταθεροποίηση των βράχων και πρανών, καθώς 
επίσης η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου των Δυτικών 
Λόφων, έργα τα οποία αποτελούν βασικούς στόχους αφενός για τη βιωσιμότητά των Λόφων και 
την προστασία των μνημείων, αφετέρου για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη 
προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με σκοπό 
την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ 
ΛΟΦΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω. 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα 
ισχύουν για την εκτέλεση του αντικειμένου της και συγκεκριμένα : 

1. Το προοίμιο, το περιεχόμενο και τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 1). 

2. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 2). 
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3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 3). 

4. Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4). 

5. Προϋπολογισμός και πόροι που θα διατεθούν, τρόπος κάλυψης αναλαμβανομένων 
οικονομικών υποχρεώσεων, τρόπος  κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της 
προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και  λεπτομέρειες καταβολής τους 
(άρθρο 5). 

6. Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης: Συγκρότηση, Αρμοδιότητες και 
Λειτουργία (άρθρο 6). 

7. Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες (άρθρο 7). 

8. Επίλυση Διαφορών (άρθρο 8). 

9. Τροποποίηση της Σύμβασης (άρθρο 9). 

10. Λοιπές διατάξεις (άρθρο 10). 

 

Άρθρο 3 

Αντικείµενο της Σύµβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η από κοινού σύμπραξη/συνεργασία των 
συμβαλλομένων μερών δια της συμβολής καθενός εξ αυτών κατά το μέρος των υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνει με την παρούσα Σύμβαση και βάσει των αρμοδιοτήτων του, με σκοπό την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΛΟΦΩΝ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ».  

Οι παρεμβάσεις θα διέπονται από τις αρχές: α) της προστασίας και ανάδειξης των 
μνημείων του αρχαιολογικού χώρου, β) της βελτίωσης - αναβάθμισης των υποδομών των λόφων, 
με έμφαση στην εξάλειψη των παραγόντων επικινδυνότητας και στην ενίσχυση της ασφάλειας σε 
πολλαπλά επίπεδα (πυρκαγιές, κατολισθήσεις, παραβατικότητα, επισφαλή σημεία διαδρομών 
κ.α.), γ) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδα-πανίδα) και της αρμονικής ένταξής 
του στο αρχαιολογικό τοπίο, δ) της ανθεκτικότητας της πόλης με την χρήση υλικών φιλικών προς 
το περιβάλλον και ε) της ασφάλειας των επισκεπτών των χώρων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται τα εξής υποέργα, τα οποία 
αναλύονται στο Παράρτημα Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης: 

 

Υποέργο 1: Δημιουργία και ανάπτυξη γεωχωρικής υποδομής των Δυτικών Λόφων. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται:    

1. Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 133384/6587/10-12-2015 Υ.Α. 
«Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών» (ΦΕΚ 2828/Β΄π/2015, 
όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β΄5283/2020).  

2. Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος και ψηφιακού μοντέλου εδάφους των “Δυτικών 
Λόφων” και δημιουργία κατάλληλων βάσεων ψηφιακών δεδομένων για όλα τα στοιχεία των 
Λόφων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μνημεία, διαδρομές, ηλεκτρολογικό-πυροσβεστικό- αρδευτικό 
δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, φυτεύσεις, εντοπισμένα κατάλοιπα του Πεισιστράτειου Υδραγωγείου, 
περίγραμμα διαμορφώσεων Πικιώνη (πράσινο, πλακόστρωτο και κτίσματα). 
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Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε. 
Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Υποέργο θα γίνει υπό την εποπτεία και με τις οδηγίες των 
συναρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, το οποίο θα έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που θα 
προκύψουν. 

 

Υποέργο 2: Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και αναβάθμισης.  

Εργασίες καθαρισμού – συντήρηση υποδομών – μέτρα άρσης επικινδυνότητας- διαχείριση και 
προστασία πρασίνου - λήψη μέτρων για την ασφάλεια των υποδομών και του εξοπλισμού.  

Το υποέργο αφορά σε εργασίες μικρής έκτασης και κλίμακας, οι οποίες θα συμβάλουν άμεσα στη 
βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στους Λόφους και στην άρση παραγόντων 
επικινδυνότητας. 

Συγκεκριμένα, θα γίνουν :  

1. Καθαρισμοί πρανών και μονοπατιών και αποφράξεις τάφρων.  

2. Επισκευή ή αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια κ.α.).  

3. Αποκατάσταση και αναβάθμιση τμημάτων του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού δικτύου. 
Αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογία LED.   

4. Εργασίες εξυγίανσης πρασίνου.  

5. Επισκευή υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης. 

6. Επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού δικτύου. 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.  

 

Υποέργο 3: Μελέτες συντήρησης/επισκευής, αποκατάστασης και αναβάθμισης υποδομών των 
Δυτικών Λόφων. 

Το υποέργο αφορά στην εκπόνηση των οριστικών τεχνικών μελετών και μελετών εφαρμογής 
όλων των έργων συντήρησης/επισκευής, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών των 
Δυτικών Λόφων: 

1. Μελέτη για την εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου και για την 
εγκατάσταση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης 

2. Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης. 

3. Φυτοτεχνική Μελέτη και μελέτη άρδευσης τριτεύοντος δικτύου. 

4. Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης λιθόστρωτων Πικιώνη. 

5. Μελέτη αποκατάστασης λιθόστρωτων Πικιώνη. 

6. Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης Ι. Παρεκκλησίου Αγίου Δημητρίου 
Λουμπαρδιάρη και μελέτη αποκατάστασής του. 

7. Μελέτη διαμόρφωσης και αναβάθμισης διαδρομών και σήμανσης χώρου με έμφαση στην 
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. 
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8. Μελέτη για την στερέωση επισφαλών τμημάτων βράχων νοτίως του Λόφου Φιλοπάππου 
(έναντι οδού Παναιτωλίου). 

9. Στατική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων του Αναπαυτηρίου 
Πικιώνη. 

10. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων του 
Αναπαυτηρίου Πικιώνη. 

11. Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων του 
Αναπαυτηρίου Πικιώνη. 

Φορέας υλοποίησης: ΥΠΠΟΑ (δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του), πλην των ανωτέρω υπό (3) και 
(8), για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό 
Πράσινο Α.Ε. 

 

Υποέργο 4: Υλοποίηση έργων υποδομών και αποκαταστάσεων μνημείων των Δυτικών Λόφων. 

Το υποέργο 4 αφορά την υλοποίηση των έργων όπως θα προκύψουν από τις μελέτες του 
υποέργου 3, μετά την έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ. Κατ’ αντιστοιχία με τις 
ως άνω μελέτες, περιλαμβάνεται η υλοποίηση των ακόλουθων: 

1. Εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου  

2. Εγκατάσταση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης 

3. Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης. 

4. Εφαρμογή φυτοτεχνικής μελέτης και εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. 

5. Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης λιθόστρωτων Πικιώνη. 

6. Διαμόρφωση και αναβάθμιση διαδρομών και σήμανση χώρου με έμφαση στην 
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. 

7. Στερέωση επισφαλών τμημάτων βράχων νοτίως του Λόφου Φιλοπάππου (έναντι οδού 
Παναιτωλίου). 

8. Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των (2) βοηθητικών κτισμάτων του Αναπαυτηρίου 
Πικιώνη. 

9. Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης Ι. Παρεκκλησίου Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη. 

Φορέας υλοποίησης: ΥΠΠΟΑ (δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του) πλην των ανωτέρω υπό (2),(4) 
και (7), για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό 
Πράσινο Α.Ε. 

 

Υποέργο 5. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 

Το υποέργο περιλαμβάνει 1) όλες τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα προκύψουν 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, δεδομένου ότι αυτές υλοποιούνται εντός κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου. Πρόκειται για τα έργα αντικατάστασης και επέκτασης των υφιστάμενων 
δικτύων (πυρόσβεσης, φωτισμού κ.λ.π.), τα οποία θα επεκταθούν σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων 
και σε περιοχές που δεν έχουν διερευνηθεί ανασκαφικά, καθώς και για τις άλλες, προβλεπόμενες 
από την Προγραμματική Σύμβαση, τεχνικές εργασίες, 2) την αποκάλυψη, ανάδειξη και προστασία 
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των Μνημείων του αρχαιολογικού χώρου (Διατείχισμα, Κρήνη Πνύκας, Υπόσκαφα, Αγορά 
αρχαίου δήμου Κοίλης). 

Ειδικότερα:  

1) Την επίβλεψη του συνόλου των εκσκαφικών εργασιών που θα απαιτηθούν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης των εργασιών, καθώς και την διεξαγωγή των αναγκαίων 
διερευνητικών/σωστικών ανασκαφικών εργασιών. 

2) Την Αποκάλυψη-Ανάδειξη-Προστασία των κάτωθι μνημείων με τις παρακάτω εργασίες: 

Α. Την συντήρηση 20 μέτρων του δυτικού τμήματος του Διατειχίσματος, στο Άνω Άνδηρο 
της Πνύκας (σωζ. μήκους 82μ., ύψους 3μ. και πλάτους 4,80μ.) και την προστασία των 
ευπαθών λίθων με λιτό, αναστρέψιμο στέγαστρο. 

Β. Την συντήρηση και ανάδειξη της κρήνης της Πνύκας (Κρήνη Καλλιρρόη κατά Doerpfeld), 
προκειμένου το μνημείο να καταστεί επισκέψιμο. 

Γ. Την αποχωμάτωση, καθαρισμό και ανασκαφική διερεύνηση πέντε (5) υπόσκαφων 
θαλάμων. Πρόκειται για χαρακτηριστικές, λαξευτές στο φυσικό βράχο κατασκευές που 
εντοπίζονται στους λόφους Πνύκας και Νυμφών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στους 
αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους ως κατοικίες, ενώ στη συνέχεια, όσες υπόσκαφες 
κατοικίες βρέθηκαν εκτός των τειχών, μετά την κατασκευή του Διατειχίσματος (τέλη του 
4ου αι. π.Χ.), μετατράπηκαν σε ταφικά μνημεία. 

Δ. Την ανάδειξη της Αγοράς του αρχαίου δήμου Κοίλης και τη διασύνδεσή της με την 
ομώνυμη οδό και το παρόδιο νεκροταφείο. 

Το υποέργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΠΟΑ και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση 
Αρχαιολογικών Έργων (ΦΕΚ 39/Α/2019) και τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), άρθρο 
177. 

Φορέας υλοποίησης: ΥΠΠΟΑ (δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του). 

 

Υποέργο 6. Υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης των Δυτικών Λόφων. 

Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει : 

1) Υπηρεσία φύλαξης των Δυτικών Λόφων 

2) Υπηρεσία συντήρησης φυτών και χώρου των Δυτικών Λόφων 

3) Υπηρεσία καθαρισμού των Δυτικών Λόφων 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε., πλην του 
ανωτέρω (3) για το οποίο φορέας υλοποίησης είναι το ΥΠΠΟΑ. 

 

Άρθρο 3 

∆ικαιώματα - Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

Ενόψει της ανωτέρω περιγραφόμενης ανάγκης για τη βελτίωση και αναβάθμιση των 
υποδομών των Δυτικών Λόφων και την προστασία και τη συντήρηση των μνημείων, οι 
συμβαλλόμενοι φορείς, ανάλογα με την αρμοδιότητά που τους έχει ανατεθεί από τις κείμενες 
διατάξεις, διατηρούν τα κάτωθι δικαιώματα και αναλαμβάνουν τι ακόλουθες υποχρεώσεις:  
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Α. Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την 
υλοποίηση της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΛΟΦΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», αναλαμβάνει:  

 

1. Να λειτουργεί κυριαρχικά και να ασκεί τα δικαιώματα και τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες 
που απορρέουν εκ του ν. 3028/2002 «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας εν γένει. 

2. Την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων υποέργων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της παρούσης. 

3. Τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης. 

4. Την επίβλεψη και εποπτεία του συνόλου των προβλεπόμενων στην παρούσα εργασιών. 

5. Να συμμετέχει στην εκπόνηση προδιαγραφών για τις απαιτούμενες μελέτες, όπου απαιτείται. 

6. Την κίνηση της διαδικασίας για την έκδοση των αναγκαίων εγκρίσεων, στο μέτρο που αυτό 
απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, και μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων 
οργάνων του. 

7. Την παροχή διοικητικής και συντονιστικής υποστήριξης στην εφαρμογή και υλοποίηση της 
παρούσας σύμβασης για θέματα αρμοδιότητάς του. 

8. Να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

 

Β. Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση της παρούσης 
Προγραμματικής Σύμβασης, αναλαμβάνει: 

1. Την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για θέματα της αρμοδιότητάς της, ως προς τις 
υποδομές και τη συντήρηση των αλσών, πάρκων και χώρων πρασίνου καθώς και κάθε αναγκαίας 
βοήθειας για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην παρούσα υποέργων. 

2. Τη συµµετοχή µε εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της εφαρμογής της 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

 

Γ. Ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της παρούσης 
Προγραμματικής Σύμβασης, αναλαμβάνει:  

1. Την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων υποέργων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της παρούσης. 

2. Να συνδράμει στην υλοποίηση των υποέργων στα θέματα αρμοδιότητάς του. 

3. Τη χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης. 

4. Να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, μόνιμο ή μη, που γνωρίζει τις λειτουργικές διαδικασίες 
του Δήμου Αθηναίων για την διοικητική και την επιστημονική υποστήριξη του έργου. 

5. Να συμμετέχει στην εκπόνηση προδιαγραφών για τις απαιτούμενες μελέτες για τα δίκτυα 
άδρευσης και ύδρευσης. 

6. Να μεριμνά για τις διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απαιτούνται από πλευράς του 
για την υλοποίηση της συμφωνίας. 
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7. Να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

 

Δ. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
Α.Ε.” στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση της παρούσης Προγραμματικής 
Σύμβασης αναλαμβάνει:  

1. Την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων υποέργων αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 της παρούσης. 

2. Τη δημοπράτηση των υποέργων αρμοδιότητάς της.   

3. Να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, μόνιμο ή μη, για την διοικητική και την επιστημονική 
υποστήριξη του έργου. 

4. Να μεριμνά για τις διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απαιτούνται από πλευράς  
της για την υλοποίηση της συμφωνίας. 

5. Να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 

 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς συμμετέχουν στις δράσεις επικοινωνίας του έργου και 
μεριμνούν για τη διάδοση της γνώσης σχετικά με αυτό, ακολουθώντας κοινή επικοινωνιακή 
πολιτική. 

 

Άρθρο 4 

Διάρκεια σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα 

Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, η δε 
ισχύς της εκκινεί από το χρόνο υπογραφής της. Οι προβλεπόμενες, στο πλαίσιο της παρούσης, 
εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αυτής, που 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

 

Άρθρο 5 

Προϋπολογισμός και πόροι που θα διατεθούν – Χρηματοδότηση του προγράμματος – 

Τρόπος πληρωμής 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσης για την υλοποίηση του αντικειμένου, όπως 
αυτό περιγράφεται ανωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των 6.895.260,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟΑ και το Δήμο Αθηναίων, ως εξής:  

 ποσό 3.244.080,00 € από το ΥΠΠΟΑ, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης του ΥΠΠΟΑ. 

 ποσό 3.651.180,00 € από τον Δήμο Αθηναίων, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης 
του Δήμου Αθηναίων.  

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται οι επιμέρους δαπάνες, όπως αυτές αναλύονται στο 
Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

Η διαχείριση των πιστώσεων του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει 
τη μελέτη και την εκτέλεση των έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση την 
πρόοδο του έργου. 
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Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός προϋπολογισμός των έργων και εργασιών της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης (επαναλαμβάνεται στο τέλος της σύμβασης στο 
Παράρτημα Β). 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α Δράση ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ με 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ  

ΔΑΠΑΝΗ  ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

I. 
Υποέργο 1: Δημιουργία και ανάπτυξη γεωχωρικής υποδομής 
των Δυτικών Λόφων  

1 Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄2828/2015)                    53.500,00            53.500,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

2 
Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος και ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους των “Δυτικών Λόφων” και δημιουργία κατάλληλων 
βάσεων ψηφιακών δεδομένων  

                  54.000,00            54.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

      
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  107.500,00   

II. Υποέργο 2: Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και αναβάθμισης  

1 Καθαρισμοί πρανών και μονοπατιών και αποφράξεις τάφρων                   30.000,00            30.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

2 Επισκευή ή αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια 
κ.α.) 

                120.000,00          120.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

3 
Αποκατάσταση και αναβάθμιση τμημάτων του υφιστάμενου 
ηλεκτρολογικού δικτύου. Αντικατάσταση λαμπτήρων με 
τεχνολογία LED   

                235.814,30          320.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

4 Εργασίες εξυγίανσης πρασίνου                   30.000,00            30.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

5 Επισκευή υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και δικτύου 
ύδρευσης 

                  30.000,00            30.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

6 Επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού δικτύου                   30.000,00            30.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

    
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  560.000,00  

III. Υποέργο 3:  Μελέτες συντήρησης/επισκευής, αποκατάστασης 
και αναβάθμισης υποδομών των Δυτικών Λόφων.  

 

1 
Μελέτη για την εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβεστικού 
δικτύου, εγκατάσταση  πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
αρδευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης  

                  15.000,00            15.000,00   ΥΠΠΟΑ 

2 Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενου δικτύου 
ηλεκτροδότησης 

                  15.000,00            15.000,00   ΥΠΠΟΑ 

3 Φυτοτεχνική Μελέτη και μελέτη άρδευσης τριτεύοντος δικτύου                   50.000,00            50.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

4 Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης λιθόστρωτων Πικιώνη                   15.000,00            15.000,00   ΥΠΠΟΑ 

5 Μελέτη αποκατάστασης λιθόστρωτων Πικιώνη                   14.000,00            14.000,00   ΥΠΠΟΑ 

6 Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης Ι. Παρεκκλησίου 
Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη και μελέτη αποκατάστασής του  

                  20.000,00            20.000,00   ΥΠΠΟΑ 

7 Μελέτη διαμόρφωσης και αναβάθμισης διαδρομών και σήμανσης 
χώρου με έμφαση στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 

                  15.000,00            15.000,00   ΥΠΠΟΑ 

8 Μελέτη για την στερέωση επισφαλών τμημάτων βράχων νοτίως 
του Λόφου Φιλοπάππου (έναντι οδού Παναιτωλίου). 

                  30.000,00            30.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

9 
Στατική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών 
κτισμάτων έναντι Αναπαυτηρίου Πικιώνη και πλησίον Ι. 
Παρεκκλησίου Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη αντίστοιχα. 

                  15.000,00            15.000,00   ΥΠΠΟΑ 

10 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αποκατάσταση των ως άνω 
(2) βοηθητικών κτισμάτων του Αναπαυτηρίου Πικιώνη 

                    5.000,00              5.000,00   ΥΠΠΟΑ 

11 
Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση των ως άνω (2) 
βοηθητικών κτισμάτων του Αναπαυτηρίου Πικιώνη                   15.000,00            15.000,00   ΥΠΠΟΑ 

   
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  209.000,00  

IV. Υποέργο 4: Υλοποίηση έργων υποδομών και αποκαταστάσεων 
μνημείων των Δυτικών Λόφων 

  

1 Εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου                 149.594,70          203.000,00   ΥΠΠΟΑ 

2 Εγκατάσταση  πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης  
και δικτύου ύδρευσης  

                244.657,33          332.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

3 Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου δικτύου 
ηλεκτροδότησης 

                257.921,89          350.000,00   ΥΠΠΟΑ 

4 Εφαρμογή φυτοτεχνικής μελέτης και εγκατάσταση τριτεύοντος 
δικτύου άρδευσης  

                440.000,00          440.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 
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5 Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης λιθόστρωτων Πικιώνη                   40.000,00            40.000,00   ΥΠΠΟΑ 

6 Διαμόρφωση και αναβάθμιση διαδρομών και σήμανση χώρου με 
έμφαση στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 

                300.000,00          300.000,00   ΥΠΠΟΑ 

7 Στερέωση επισφαλών τμημάτων βράχων νοτίως του Λόφου 
Φιλοπάππου (έναντι οδού Παναιτωλίου). 

                110.537,95          150.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

8 Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των ως άνω (2) βοηθητικών 
κτισμάτων του Αναπαυτηρίου Πικιώνη 

                  70.000,00            70.000,00   ΥΠΠΟΑ 

9 Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του Ι. Παρεκκλησίου Αγίου 
Δημητρίου Λουμπαρδιάρη 

                120.000,00          120.000,00   ΥΠΠΟΑ 

   
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  2.005.000,00   
V. Υποέργο 5. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες  

1 Πρόσληψη προσωπικού          216.000,00   ΥΠΠΟΑ 

2 

Συντήρηση 20 μ.του δυτικού τμήματος του Διατειχίσματος. στο 
Άνω Άνδηρο της Πνύκας (σωζ. μήκους 82μ.. ύψους 3μ. και 
πλάτους 4,80μ.) και λήψη μέτρων προστασίας των ευπαθών 
λίθων 

         150.000,00   ΥΠΠΟΑ 

3 Συντήρηση και ανάδειξη της κρήνης της Πνύκας            20.000,00   ΥΠΠΟΑ 

4 

Αποχωμάτωση. καθαρισμός και ανασκαφική διερεύνηση πέντε (5) 
υπόσκαφων θαλάμων και ανάδειξη της Αγοράς του αρχαίου 
Δήμου Κοίλης και τη διασύνδεσή της με την ομώνυμη οδό και το 
παρόδιο νεκροταφείο  

         100.000,00   ΥΠΠΟΑ 

   
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  486.000,00  

VI. Υποέργο 6. Υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης  των Δυτικών 
Λόφων (3 έτη) 

  

1 Υπηρεσία φύλαξης των Δυτικών Λόφων          900.000,00  ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

2 Υπηρεσία συντήρησης φυτών και χώρου των Δυτικών Λόφων          375.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

3 Υπηρεσία καθαρισμού  των Δυτικών Λόφων          960.000,00   ΥΠΠΟΑ 

   
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  2.235.000,00  
    

    ΣΥΝΟΛΟ  5.602.500,00  
    ΦΠΑ*  1.292.760,00  
    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.895.260,00  

      

* Στον ΦΠΑ δεν υπολογίζεται το υποέργο 5.1 καθώς αφορά προσλήψεις προσωπικού  

 

 Η κατανομή των δαπανών ανά φορέα δύναται να αναθεωρηθεί με βάση τις εκάστοτε 
διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησής του, χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει το ποσό που του 
αντιστοιχεί. 

 Ο πίνακας κόστους δαπανών δύναται να αναθεωρηθεί και προσαρμοσθεί σε 
επιβεβλημένες ανάγκες, κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών και σχετικής έγγραφης 
έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Σε ουδεμία περίπτωση η όποια 
αναθεώρηση του πίνακα κόστους δεν θα δύναται να προκαλέσει υπέρβαση, στο συνολικό 
προϋπολογισθέν ποσό της Προγραμματικής Σύμβασης. Η ομαλή χρηματοδότηση του 
Έργου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης. Οι απαιτούμενες εργασίες χρηματοδοτούνται από το ΥΠΠΟΑ και το Δήμο 
Αθηναίων. 

 

Άρθρο 6 

Όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης:  

Συγκρότηση Αρμοδιότητες και Λειτουργία 
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Για την ορθή υλοποίηση των δεσμεύσεων με την παρούσα Προγραμματική συγκροτείται Επιτροπή 
Παρακολούθησης, που συγκαλείται και λειτουργεί βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί 
συλλογικών οργάνων, αποτελούμενη από επτά (7) μέλη, τα οποία είναι:  

α) δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ένας εκ των οποίων θα 
εκτελεί χρέη Προέδρου, αναπληρούμενοι από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

β) ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή 
του. 

γ) δύο (2) ορισθέντες του Δήμου Αθηναίων, με απόφαση Δημάρχου, αναπληρούμενους από 
τους νόμιμους αναπληρωτές τους.  

δ) δύο (2) εκπρόσωποι της «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε.» με τους 
αναπληρωτές τους. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκ προοιμίου εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ. 

Η Επιτροπή συγκροτείται μετά την υπογραφή της παρούσας, εντός 15 ημερών, με απόφαση 
των αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων φορέων. 

1. Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων 
της Σύμβασης και της πορείας υλοποίησης του αντικειμένου της, η εισήγηση προς τα αρμόδια 
όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 
παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει 
σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας Σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής όλων των 
φάσεων και των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.  

2. Η Επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα 
πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις (3) τουλάχιστον 
μέρες πριν από  την ημερομηνία συνεδρίασης. 

3. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό 
μέλος της. 

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων, όπως 
ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν 
μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των τακτικών μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει 
νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της. 

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να συμβουλεύεται ειδικό επιστημονικό προσωπικό, 
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό εκφέρει μη δεσμευτική άποψη επί των θεμάτων που του 
τίθενται και σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. 

6. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη 
φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της 
Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. 

 

Άρθρο 7 

Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες 
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Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το 
δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν συνεπεία των αντισυμβατικών 
ενεργειών και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχουν το δικαίωμα, μετά 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διοίκησης - Παρακολούθησης: α) να ζητήσουν την επιβολή 
ρήτρας χίλιων (1.000,00€) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης της ζημίας και β) 
αν η αμέλεια ή αδυναμία δημιουργεί προβλήματα ολικής δυσλειτουργίας στην επίτευξη του 
σκοπού της παρούσης, να καταγγείλουν τη σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία (γενικές αρχές του Δικαίου των συμβάσεων και λόγοι καταγγελίας και συνέπειες 
αυτής, όπως προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα), αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 
Σε κάθε περίπτωση, πριν να προβούν μονομερώς στην καταγγελία της Σύμβασης, τα 
συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να θέσουν το ζήτημα της παράβασης ενώπιον της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, προκειμένου να εξαντληθούν οι δυνατότητες εξώδικης επίλυσης της διαφοράς. 

 

Άρθρο 8 

Επίλυση Διαφορών 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 
σχετικής με τη Σύμβαση που τυχόν προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία / εκτέλεση της 
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών 
ηθών. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που 
αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα 
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, στην δωσιδικία των οποίων τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς 
συμφωνούν ότι υπάγουν τις διαφορές τους.  

 

Άρθρο 9 

Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, ως προς το 
χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης προς τα συμβαλλόμενα μέρη, ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους 
λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Προκειμένου για την τροποποίηση, αυτή γίνεται με 
έγγραφη συμφωνία και αφού ληφθούν οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των 
συμβαλλομένων μερών.  

Ως ανώτατο χρονικό διάστημα παράτασης της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης ορίζονται τα 
τέσσερα έτη. Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος, που δεν επιφέρει μεταβολή 
στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της Σύμβασης.  

 

Άρθρο 10 

Τελικές διατάξεις 
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1. Με τη ρητή επιφύλαξη του αρ. 46 του ν. 3028/2002 και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων 
νομοθετημάτων του, όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.λπ.) που θα συνταχθούν από 
τους Φορείς Υλοποίησης (και τους προστηθέντες τους) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψουν οι Φορείς Υλοποίησης για την υλοποίηση του 
Έργου ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα είναι στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδίδονται σε αυτό κατά το χρόνο παράδοσης 
εκάστου Υποέργου ή αλλιώς κατά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα 
σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στο ΥΠ.ΠΟ.Α χωρίς καταβολή 
αμοιβής για κάθε νόμιμη χρήση. Ρητά συμφωνείται ότι το ΥΠ.ΠΟ.Α δεν παραιτείται από κανένα 
πνευματικό ή συγγενικό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα απορρέει από το αρ. 46 ως άνω ούτε 
εκχωρεί σε κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα σχετικό δικαίωμα. 

2. Σε περίπτωση παραγωγής απεικονίσεων και αντιγράφων του χώρου και των μνημείων οι 
συμβαλλόμενοι φορείς υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, σύμφωνα με τις παρ. 4Α έως 4Δ και 5 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002.  

3. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η 
καθυστέρηση λήψης μέτρων, τα οποία προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε 
Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από 
δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Σύμβαση αυτή. 

 

Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, προς απόδειξη δε αυτών 
συντάχθηκε η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση η οποία υπογράφεται σε εννέα (9) πρωτότυπα, 
από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε δύο (2) και ένα (1) παραμένει στο αρχείο της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού 
Η Υπουργός 

 
 
 
 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ 

Για την Περιφέρεια Αττικής 
Ο Περιφερειάρχης 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
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Για τον Δήμο Αθηναίων 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Για την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ-
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Α.Ε.» 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

  ΜΗΝΑΣ       

Α/Α Δράση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
                                                                                                
                                                                                                I. 

Υποέργο 1: Δημιουργία και 
ανάπτυξη γεωχωρικής υποδομής 
των Δυτικών Λόφων                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                1 Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης 

(ΦΕΚ Β΄2828/2015)  
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

2 

Σύνταξη Τοπογραφικού 
διαγράμματος και ψηφιακού 
μοντέλου εδάφους των “Δυτικών 
Λόφων” και δημιουργία κατάλληλων 
βάσεων ψηφιακών δεδομένων 

                                                                                                

                                                                                                
                                                                                                II. Υποέργο 2: Λήψη άμεσων μέτρων 

προστασίας και αναβάθμισης 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                1 Καθαρισμοί πρανών και μονοπατιών 

και αποφράξεις τάφρων 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                2 Επισκευή ή αντικατάσταση αστικού 

εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια κ.α.).  
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

3 

Αποκατάσταση και αναβάθμιση 
τμημάτων του υφιστάμενου 
ηλεκτρολογικού δικτύου. 
Αντικατάσταση λαμπτήρων με 
τεχνολογία LED 

                                                                                                

                                                                                                
                                                                                                4 Εργασίες εξυγίανσης πρασίνου  
                                                                                                

                                                                                                  
5                                                                                                 
  

Επισκευή υφιστάμενου αρδευτικού 
δικτύου και δικτύου ύδρευσης 

                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                6 Επισκευή υφιστάμενου 

πυροσβεστικού δικτύου 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                III. 

Υποέργο 3:  Μελέτες 
συντήρησης/επισκευής. 
αποκατάστασης και αναβάθμισης 
υποδομών των Δυτικών Λόφων                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                

1 

Μελέτη για την εγκατάσταση 
εσωτερικού πυροσβεστικού 
δικτύου, εγκατάσταση πρωτεύοντος 
και δευτερεύοντος αρδευτικού 
δικτύου και δικτύου ύδρευσης  

                                                                                                

                                                                                                
                                                                                                2 

Μελέτη επέκτασης και 
εκσυγχρονισμού υφιστάμενου 
δικτύου ηλεκτροδότησης                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                3 Φυτοτεχνική Μελέτη και μελέτη 

άρδευσης τριτεύοντος δικτύου 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                4 Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης 

λιθόστρωτων Πικιώνη 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                5 Μελέτη αποκατάστασης 

λιθόστρωτων Πικιώνη 
                                                                                                
                                                
                                                6 

Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης 
κατάστασης Ι. Παρεκκλησίου Αγίου 
Δημητρίου Λουμπαρδιάρη και 
μελέτη αποκατάστασής του 

                                                

                                                                                                
                                                                                                7 

Μελέτη διαμόρφωσης και 
αναβάθμισης διαδρομών και 
σήμανσης χώρου με έμφαση στην 
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                8 

Μελέτη για την στερέωση 
επισφαλών τμημάτων βράχων 
νοτίως του Λόφου Φιλοπάππου 
(έναντι οδού Παναιτωλίου)                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                

9 

Στατική μελέτη για την 
αποκατάσταση των (2) βοηθητικών 
έναντι Αναπαυτηρίου Πικιώνη και 
πλησίον Ι. Παρεκκλησίου Αγίου 
Δημητρίου Λουμπαρδιάρη. 

                                                                                                

                                                                                                
                                                                                                10 

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για 
την αποκατάσταση των ως άνω (2) 
βοηθητικών κτισμάτων του 
Αναπαυτηρίου Πικιώνη                                                                                                 

                                                                                                11 Αρχιτεκτονική μελέτη για την 
αποκατάσταση των ως άνω (2)                                                                                                 

ΑΔΑ: ΩΥΕΤ7Λ7-1ΟΥ



ΣΧΕΔΙΟ 9-8-2021 

19 
 

βοηθητικών κτισμάτων του 
Αναπαυτηρίου Πικιώνη 

                                                                                                

                                                                                                
                                                                                                IV. 

Υποέργο 4: Υλοποίηση έργων 
υποδομών και αποκαταστάσεων 
μνημείων των Δυτικών Λόφων                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                1 Εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβε-

στικού δικτύου 
                                                                                                
                                                                                                
                                                2 

Εγκατάσταση πρωτεύοντος και 
δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης 
και δικτύου ύδρευσης                                                 

                                                
                                                                                                3 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
υφιστάμενου δικτύου 
ηλεκτροδότησης                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                4 

Εφαρμογή φυτοτεχνικής μελέτης και 
εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου 
άρδευσης                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                5 Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης 

λιθόστρωτων Πικιώνη 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                6 

Διαμόρφωση και αναβάθμιση 
διαδρομών και σήμανση χώρου με 
έμφαση στην προσβασιμότητα των 
ΑΜΕΑ                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                7 

Στερέωση επισφαλών τμημάτων 
βράχων νοτίως του Λόφου 
Φιλοπάππου (έναντι οδού 
Παναιτωλίου)                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                8 

Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης 
των ως άνω (2) βοηθητικών 
κτισμάτων του Αναπαυτηρίου 
Πικιώνη                                                                                                 

                                                
                                                9 

Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης 
του Ι. Παρεκκλησίου Αγίου 
Δημητρίου Λουμπαρδιάρη                                                 

                                                                                                
                                                                                                V. Υποέργο 5. Αρχαιολογικές έρευνες 

και εργασίες 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                    1 Πρόσληψη προσωπικού 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                2 

Συντήρηση 20 μ. του δυτικού 
τμήματος του Διατειχίσματος, στο 
Άνω Άνδηρο της Πνύκας                                                                                                 

                                                                                                
                                                3 Συντήρηση και ανάδειξη της κρήνης 

της Πνύκας 
                                                
                                                                                                
                                                

4 

Αποχωμάτωση, καθαρισμός & 
ανασκαφική διερεύνηση 5 
υπόσκαφων θαλάμων. Αποκάλυψη 
και ανάδειξη Αγοράς αρχαίου δήμου 
Κοίλης 

                                                

                                                                                                
                                                                                                VI. 

Υποέργο 6. Υπηρεσίες φύλαξης και 
συντήρησης  των Δυτικών Λόφων 
(για 3 έτη)                                                                                                 

                                                                                                
                                                                                                1 Υπηρεσία φύλαξης των Δυτικών 

Λόφων 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                2 Υπηρεσία συντήρησης φυτών και 

χώρου των Δυτικών Λόφων 
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                3 

Υπηρεσία καθαρισμού  των Δυτικών 
Λόφων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Δράση ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ με 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ  

ΔΑΠΑΝΗ  ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

I. 
Υποέργο 1: Δημιουργία και ανάπτυξη γεωχωρικής υποδομής 
των Δυτικών Λόφων   

1 Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄2828/2015)                    53.500,00            53.500,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

2 
Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος και ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους των “Δυτικών Λόφων” και δημιουργία κατάλληλων 
βάσεων ψηφιακών δεδομένων  

                  54.000,00            54.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

      
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  107.500,00   

II. Υποέργο 2: Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και αναβάθμισης   

1 Καθαρισμοί πρανών και μονοπατιών και αποφράξεις τάφρων                   30.000,00            30.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

2 Επισκευή ή αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια 
κ.α.) 

                120.000,00          120.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

3 
Αποκατάσταση και αναβάθμιση τμημάτων του υφιστάμενου 
ηλεκτρολογικού δικτύου. Αντικατάσταση λαμπτήρων με 
τεχνολογία LED   

                235.814,30          320.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

4 Εργασίες εξυγίανσης πρασίνου                   30.000,00            30.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

5 Επισκευή υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και δικτύου 
ύδρευσης 

                  30.000,00            30.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

6 Επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού δικτύου                   30.000,00            30.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

      
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  560.000,00   

III. Υποέργο 3:  Μελέτες συντήρησης/επισκευής, αποκατάστασης 
και αναβάθμισης υποδομών των Δυτικών Λόφων.  

  

1 
Μελέτη για την εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβεστικού 
δικτύου, εγκατάσταση  πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
αρδευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης  

                  15.000,00            15.000,00    ΥΠΠΟΑ 

2 Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενου δικτύου 
ηλεκτροδότησης 

                  15.000,00            15.000,00    ΥΠΠΟΑ 

3 Φυτοτεχνική Μελέτη και μελέτη άρδευσης τριτεύοντος δικτύου                   50.000,00            50.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

4 Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης λιθόστρωτων Πικιώνη                   15.000,00            15.000,00    ΥΠΠΟΑ 

5 Μελέτη αποκατάστασης λιθόστρωτων Πικιώνη                   14.000,00            14.000,00    ΥΠΠΟΑ 

6 Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης Ι. Παρεκκλησίου 
Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη και μελέτη αποκατάστασής του  

                  20.000,00            20.000,00    ΥΠΠΟΑ 

7 Μελέτη διαμόρφωσης και αναβάθμισης διαδρομών και σήμανσης 
χώρου με έμφαση στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 

                  15.000,00            15.000,00    ΥΠΠΟΑ 

8 Μελέτη για την στερέωση επισφαλών τμημάτων βράχων νοτίως 
του Λόφου Φιλοπάππου (έναντι οδού Παναιτωλίου). 

                  30.000,00            30.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

9 
Στατική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών 
κτισμάτων έναντι Αναπαυτηρίου Πικιώνη και πλησίον Ι. 
Παρεκκλησίου Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη αντίστοιχα. 

                  15.000,00            15.000,00    ΥΠΠΟΑ 

10 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αποκατάσταση των ως άνω 
(2) βοηθητικών κτισμάτων του Αναπαυτηρίου Πικιώνη 

                    5.000,00              5.000,00    ΥΠΠΟΑ 

11 
Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση των ως άνω (2) 
βοηθητικών κτισμάτων του Αναπαυτηρίου Πικιώνη                   15.000,00            15.000,00    ΥΠΠΟΑ 

      
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  209.000,00   

IV. Υποέργο 4: Υλοποίηση έργων υποδομών και αποκαταστάσεων 
μνημείων των Δυτικών Λόφων 

  

1 Εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου                 149.594,70          203.000,00    ΥΠΠΟΑ 

2 Εγκατάσταση  πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης  
και δικτύου ύδρευσης  

                244.657,33          332.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

3 Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου δικτύου 
ηλεκτροδότησης 

                257.921,89          350.000,00    ΥΠΠΟΑ 
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4 
Εφαρμογή φυτοτεχνικής μελέτης και εγκατάσταση τριτεύοντος 
δικτύου άρδευσης                  440.000,00          440.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

5 Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης λιθόστρωτων Πικιώνη                   40.000,00            40.000,00    ΥΠΠΟΑ 

6 Διαμόρφωση και αναβάθμιση διαδρομών και σήμανση χώρου με 
έμφαση στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 

                300.000,00          300.000,00    ΥΠΠΟΑ 

7 Στερέωση επισφαλών τμημάτων βράχων νοτίως του Λόφου 
Φιλοπάππου (έναντι οδού Παναιτωλίου). 

                110.537,95          150.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

8 Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των ως άνω (2) βοηθητικών 
κτισμάτων του Αναπαυτηρίου Πικιώνη 

                  70.000,00            70.000,00    ΥΠΠΟΑ 

9 Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του Ι. Παρεκκλησίου Αγίου 
Δημητρίου Λουμπαρδιάρη 

                120.000,00          120.000,00    ΥΠΠΟΑ 

      
ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  2.005.000,00   
V. Υποέργο 5. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες   

1 Πρόσληψη προσωπικού           216.000,00    ΥΠΠΟΑ 

2 

Συντήρηση 20 μ.του δυτικού τμήματος του Διατειχίσματος. στο 
Άνω Άνδηρο της Πνύκας (σωζ. μήκους 82μ.. ύψους 3μ. και 
πλάτους 4.80μ.) και λήψη μέτρων προστασίας των ευπαθών 
λίθων 

          150.000,00    ΥΠΠΟΑ 

3 Συντήρηση και ανάδειξη της κρήνης της Πνύκας             20.000,00    ΥΠΠΟΑ 

4 

Αποχωμάτωση, καθαρισμός και ανασκαφική διερεύνηση πέντε (5) 
υπόσκαφων θαλάμων και ανάδειξη της Αγοράς του αρχαίου 
Δήμου Κοίλης και τη διασύνδεσή της με την ομώνυμη οδό και το 
παρόδιο νεκροταφείο  

          100.000,00    ΥΠΠΟΑ 

      
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  486.000,00   

VI. Υποέργο 6. Υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης  των Δυτικών 
Λόφων (3 έτη) 

  

1 Υπηρεσία φύλαξης των Δυτικών Λόφων           900.000,00   ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

2 Υπηρεσία συντήρησης φυτών και χώρου των Δυτικών Λόφων           375.000,00    ΔΑ/ΕΚ_ΜΠ 

3 Υπηρεσία καθαρισμού  των Δυτικών Λόφων           960.000,00    ΥΠΠΟΑ 

      
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  2.235.000,00   
      

       ΣΥΝΟΛΟ  5.602.500,00   
       ΦΠΑ*  1.292.760,00   
       ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.895.260,00   

      

* Στον ΦΠΑ δεν υπολογίζεται το υποέργο 5.1 καθώς αφορά προσλήψεις προσωπικού  

 
 
 
Υποέργο 1: Δημιουργία και ανάπτυξη γεωχωρικής υποδομής των Δυτικών Λόφων 

1.Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄2828/2015) 

Ενδ. προϋπολογισμός: 53.500 ευρώ 

Η εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 133384/6587/10-12-
2015 (ΦΕΚ Β΄2828/2015) «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και 
Αλσών» και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της Υ.Α, θα δώσει κατευθύνσεις 
για τη διαχείριση και τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στους Δυτικούς Λόφους για την 
επόμενη δεκαετία, Στη μελέτη αυτή θα γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των 
Λόφων, των δικτύων και της λειτουργίας του, των μνημείων και της βλάστησής του και θα 
περιγράφονται με σαφήνεια ο τρόπος διαχείρισης και αποκατάστασης τόσο δια των έργων, όσο 
και μέσω των καθημερινών πρακτικών λειτουργίας του χώρου. Η Διαχειριστική Μελέτη, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού όσο και από τη Δ/νση Δασών Αθηνών. 
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1. Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος και ψηφιακού μοντέλου εδάφους των “Δυτικών Λόφων” 
και δημιουργία κατάλληλων βάσεων ψηφιακών δεδομένων 

Ενδ. προϋπολογισμός: 54.000 ευρώ 

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αθηναίων/Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε., υπό την 
εποπτεία και με τις οδηγίες των συναρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. 

Η σύνταξη σύγχρονου τοπογραφικού Διαγράμματος των Λόφων θα στηριχτεί σε επικαιροποίηση 
του υφιστάμενου τοπογραφικού Διαγράμματος και θα ενσωματώσει δεδομένα που θα 
προκύψουν από την εκπόνηση της Διαχειριστικής Μελέτης. Θα περιλαμβάνει χαρτογράφηση 
όλων των στοιχείων των Λόφων και θα δημιουργηθούν κατάλληλες βάσεις γεωχωρικών 
δεδομένων για τη συστηματικότερη διαχείριση του χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μνημεία, 
διαδρομές, ηλεκτρολογικό-πυροσβεστικό-αρδευτικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, φυτεύσεις, 
εντοπισμένα κατάλοιπα του Πεισιστράτειου Υδραγωγείου και λοιπών αρχαιοτήτων, περίγραμμα 
διαμορφώσεων Πικιώνη (πράσινο, πλακόστρωτο και κτίσματα).  

Το έργο αφοράμ στη δημιουργιμα κατάλληλων βάσεων δεδομένων για όλα τα στοιχεία του 
λόφου (φυτάμ, μνημεία, μελλοντικές ανασκαφές, λίμνες, μονοπάτια, πυροσβεστικό και 
αρδευτικό διμκτυο, κλπ) και αντίστοιχες βάσεις επεμβάσεων για την πράσινη, μπλε και γκρίζα 
υποδομήμ του Λόφου. Οι βάσεις δεδομένων θα αποβούν χρήσιμες σε μελλοντικά έργα 
αναβάθμισης, καθώς και στην παρακολούθηση των καθημερινών εργασιών συντήρησης των 
Δυτικών Λόφων.  

Επίσης, το έργο αφοράμ στην ανάπτυξη συστήματος ανάδειξης, επισκόπησης και 
επικαιροποιμησης των γεωχωρικών πληροφοριών σχετικάμ με τα φυσικάμ και τεχνητάμ μνημεία, 
τα ιστορικάμ σημεία και τις αξιόλογες περιοχές ενώ θα αξιοποιούνται ή θα δημιουργηθούν εκ 
νέου σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες γεωπληροφορικημς, διασφαλίζοντας το μέγιστο βαθμόμ 
διαλειτουργικομτητας με συστήματα τρίτων.  

Η σύγχρονη Δασοκομία πόλεων απαιτεί την εξατομικευμένη διαχείριση των δέντρων, ώστε να 
καταγράφονται και να μεγιστοποιούνται όλες οι πιθανές άμεσες ή έμμεσες ωφέλειες που 
προσφέρει η παρουσία τους (κλίμα, αισθητική αναβάθμιση, συγκράτηση εδαφών κ.α.). 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα χρειαστεί να καταγραφούν ατομικά όλα τα δέντρα. η θέση 
που κατέχουν στον χώρο (συντεταγμένες), το είδος τους, τα δενδρομετρικά στοιχεία τους (ύψος. 
πλάτος κόμης, διάμετρος κορμού σε συγκεκριμένο ύψος), αλλά και η υγεία τους. 

Κάθε δέντρο θα διαθέτει ατομικό δελτίο που θα συμπληρώνεται και θα ενημερώνεται σε τακτά 
διαστήματα. Τα δένδρα, μαζί με τα στοιχεία τους θα καταγραφούν σε μια κατάλληλα 
διαμορφωμένη Βάση Δεδομένων. Για την καταγραφή της θέσης και του είδους των δέντρων του 
λόφου διερευνάται η χρήση ειδικού προγράμματος προσαρμοσμένου σε Drone.  

 

Υποέργο 2: Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και αναβάθμισης 

1. Καθαρισμοί πρανών και μονοπατιών και αποφράξεις τάφρων  

Ενδ. προϋπολογισμός: 30.000 ευρώ 

Το δίκτυο απορροής ομβρίων του ανατολικού κυρίως τμήματος του λόφου Μουσών που 
λειτούργησε σε προηγούμενες δεκαετίες και απαρτίζεται από ένα δίκτυο αγωγών που 
καταλήγουν στην κεντρική τάφρο απορροής, βρίσκεται σήμερα σε μεγάλο μέρος του εκτός 
λειτουργίας. Η κεντρική τάφρος απορροής με κατεύθυνση Α προς ΝΑ. διαστάσεων (0,60Χ1,00μ. 
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πλάτος) καταλήγει σε υπόγειο οχετό διαμέτρου π. 1,00μ. στο ύψος της οδού Επιφάνους. Ο οχετός 
αυτός δεν λειτουργεί, καθώς λιμνάζοντα νερά και φερτά υλικά συσσωρεύονται στην είσοδό του.  

Από την οδό Επιφάνους συνεχίζει υπόγεια με νότια κατεύθυνση και εμφανίζεται πάλι μετά από 
45 μέτρα κοντά στην οδό Μουσών την οποία προσεγγίζει και κινείται παράλληλα με αυτήν. Μετά 
από 200 μέτρα παράλληλη πορεία ο αγωγός καταλήγει σε ένα φρεάτιο του οποίου η είσοδος 
φράσσεται με μπάζα και σκουπίδια. 

Αφού διακόπτεται η συνέχεια της τάφρου για 40 μέτρα στην περιοχή της εισόδου της οδού 
Μουσών συνεχίζεται με νέα τάφρο, ίδιων διαστάσεων, κινούμενη παράλληλα και σε μικρή 
απόσταση από την οδό Παναιτωλίου, με σημαντικό τμήμα της να είναι γεμάτο με φερτά υλικά.  

Οι αγωγοί (αύλακες) απορροής ομβρίων κατά μήκος των βασικών διαδρομών (διαδρομή προς 
Μελίτη, διαδρομή Κοίλης κα) πρέπει να καθαριστούν προκειμένου να λειτουργήσουν. 

Για λόγους προστασίας από φωτιές και πλημμύρες προβλέπεται επιφανειακός καθαρισμός σε 
περιοχές των πρανών σε έκταση περίπου 400 στρέμματα. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει 
απομάκρυνση του πλεονάζοντος νεκρού φυτικού υλικού και επιβάλλεται να γίνει σε περιοχές με 
τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και με τρόπο που δε θα προκαλέσει διαταραχή στο έδαφος. Η 
φθορά της υφιστάμενης βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και δεν προβλέπεται να 
γίνει απομάκρυνση υγιούς φυτικής ύλης. 

Με σκοπό να λειτουργήσουν τα υπάρχοντα  υδρονομικά έργα προβλέπεται: 

-Καθαρισμός όλων των αγωγών (αυλάκια) απορροής, ώστε να παροχετεύουν προς τα κατάντη τα 
όμβρια. 

-Καθαρισμός  και απόφραξη της κεντρικής τάφρου απορροής η οποία είναι κλειστή στο ύψος της 
οδού Επιφάνους, στο υπόγειο τμήμα της, προκειμένου να καταστεί λειτουργική. 

- Καθαρισμός της κεντρική τάφρου, νοτίως της εισόδου επί της οδού Μουσών από φερτά υλικά.  

- Καθαρισμός όλων των φρεατίων, ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα. 

 

2. Επισκευή ή αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού (κάδοι, παγκάκια κ.α.) 

Ενδ. προϋπολογισμός: 120.000 ευρώ 

Πολλά ξύλινα στοιχεία αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, πάγκοι πικ-νικ, κιόσκια κλπ) καθώς και τα 
ξύλινα γεφυράκια και κιγκλιδώματα που διασχίζουν την περιμετρική τάφρο χρήζουν επισκευών 
και αντικατάστασης καθώς αποτελούν κίνδυνο για τους περιπατητές. Επιπλέον, πολλοί κάδοι που 
είναι κατεστραμμένοι προβλέπεται να αντικατασταθούν. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η ανάγκη 
εναρμόνισης των κατασκευών και παρεμβάσεων με το πνεύμα των έργων του Πικιώνη και ο 
ορθός συνδυασμός των διαφορετικών υλικών. Ο υφιστάμενος, ποικίλου τύπου, αστικός 
εξοπλισμός (π.χ. καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, κ.α.) που έχει τοποθετηθεί στα έργα Πικιώνη 
(λιθόστρωτο, αναπαυτήριο) θα πρέπει να απομακρυνθεί και αντικατασταθεί με νέο που να 
συνάδει με το μνημείο. 

 

3. Αποκατάσταση και αναβάθμιση τμημάτων του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού δικτύου. 
Αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογία LED   

Ενδ. προϋπολογισμός: 320.000 ευρώ 
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Ο φωτισμός ασφαλείας του Λόφου δεν λειτουργεί επαρκώς. Συγκεκριμένα, κάποια από τα 
υφιστάμενα φωτιστικά υδραργύρου (πολλών τύπων) που φωτίζουν συγκεκριμένες διαδρομές, 
έχουν υποστεί βανδαλισμούς και ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και 
επισκεπτών από εκτεθειμένα καλώδια. Κάποια δίκτυα και φρεάτια χρειάζονται επισκευές. 
Ενδεικτικά, το έργο περιλαμβάνει : 

- αντικατάσταση και αναβάθμιση μη λειτουργικών τμημάτων του ηλεκτρολογικού δικτύου που 
έχει φθαρεί. 

- προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών στηλών στις υπάρχουσες διαδρομές 

- αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογία LED 

- εγκατάσταση ηλεκτρολογικών για τη λειτουργία των αντλιών.  

Τα υφιστάμενα φωτιστικά βρίσκονται κυρίως στην είσοδο  του Λόφου από την Ροβέρτου Γκάλι 
και εκτείνονται στο νότιο τμήμα του Λόφου, στη διαδρομή προς το θέατρο της Δώρας Στράτου, 
στην κεντρική διαδρομή του πλακόστρωτου του Πικιώνη. Θα γίνει αντικατάσταση τόσο των 
υφιστάμενων ιστών με τρίμετρους όσο και φωτιστικών με LED (έως 45W) με βήμα 15 μέτρων, 
κατασκευή 2 πίλαρ και αντικατάσταση φθαρμένων καλωδιώσεων όπου απαιτείται. Ιδιαίτερη 
πρόβλεψη θα δοθεί στην ένταση και διάχυση του φωτός κατά τη διάρκεια της νύχτας για την 
αποφυγή φωτορύπανσης, ώστε να μην δημιουργείται όχληση στην πλούσια και προστατευόμενη 
ορνιθοπανίδα και εν γένει τη βιοποικιλότητα του Λόφου.  

 

4. Εργασίες εξυγίανσης πρασίνου  

Ενδ. προϋπολογισμός: 30.000 ευρώ 

Ο Λόφος χάνει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό δέντρων και θάμνων, κυρίως εξαιτίας της ποιότητας 
του εδάφους και του ρηχού εδαφικού υποστρώματος (βραχώδη υπόστρωση) αλλά και της 
έλλειψης επαρκούς άρδευσης τις ημέρες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Η σημειακή φύτευση 
δέντρων και θάμνων προτείνεται για την αποφυγή της περαιτέρω διάβρωσης των εδαφών, σε 
ενδεδειγμένα σημεία σε συνεργασία με την ΕΦΑΠΑ, με ξηρανθεκτικά κατάλληλα φυτικά είδη και 
τη διατήρηση της φυσιογνωμίας του τοπίου. Επιπλέον, προβλέπονται: 

- καλλιεργητικές και βελτιωτικές φροντίδες  

- εξυγιαντικές επεμβάσεις, καθαρισμοί, για την βελτίωση της δασικής βλάστησης και την 
αντιπυρική προστασία (αποκλαδώσεις – αραιώσεις – απομάκρυνση ξερών ατόμων).  

- γενικό κλάδεμα δένδρων και θάμνων, ιδίως κατά μήκος δρόμων και μονοπατιών και σε θέσεις 
θέας. Κλάδεμα για την ανανέωση - διαμόρφωση της κόμης ανεπτυγμένων δένδρων και θάμνων 

- αποκαταστάσεις φυτεύσεων του πικιωνικού πρασίνου 

 

5. Επισκευή υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευση 

Ενδ. προϋπολογισμός: 30.000 ευρώ 

Δίκτυο άρδευσης 

Στο ύψος του Διόνυσου, υπάρχει υπόγεια κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας αρδευτικού δικτύου 
χωρητικότητας 180 κ.μ.  που τροφοδοτείται από τη γεώτρηση βάθους 120μ (με αντλιοστάσιο) της 
οδού Κοίλης παροχής 17κ.μ./ώρα. Από τη δεξαμενή το νερό ανεβαίνει, με αντλία, σε μικρότερη 
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δεξαμενή (χωρητικότητας 5 κ.μ.) που βρίσκεται δίπλα στο Μνημείο του Φιλοπάππου από όπου το 
νερό διανέμεται και αρδεύει το Λόφο με βαρύτητα. Η γεώτρηση παρουσιάζει ενίοτε προβλήματα 
στη λειτουργία της. Ενδεικτικά οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι εξής:  

 Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεώτρησης (νέος ηλ. Πίνακες, καλώδια) 

 Αντικατάσταση καλωδίου αυτοματισμού σε υφιστάμενο σωλήνα (από γεώτρηση σε 
δεξαμενή) 

 Συντήρηση αντλίας γεώτρησης με στήσιμο αναβατορίου επιτόπου 

 Καθαρισμό αποκατάσταση και επαναλειτουργία της λίμνης με νεροχελώνες και παλιού 
καταρράκτη με αναβαθμισμένο και κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (πχ 
αντλία) η οποία βρίσκεται στην είσοδο επί της οδού Μουσών. 

Δίκτυο ύδρευσης 

Το δίκτυο Ύδρευσης από νερό της ΕΥΔΑΠ (δικτύου) είναι αρκετά εκτεταμένο με βρύσες πέτρινες, 
διαφόρων τεχνοτροπιών, που βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις θέσεις και τα σημεία που κινούνται 
οι επισκέπτες. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στο μικρό πάρκο της Ροβέρτου Γκάλι, στον 
Άγιο Δημήτριο, στο πλάτωμα νότια του «Διονύσου», στον διαμορφωμένο χώρο αναψυχής που 
βρίσκεται νοτιότερα, στην περιοχή της Πνύκας και άλλες διάσπαρτες θέσεις. 

Οι βρύσες που παρέχουν το πόσιμο νερό είναι όλες από διαφορετικά υλικά (κυρίως πέτρα) και 
εντελώς διαφορετικής κατασκευής. Από το νερό της ΕΥΔΑΠ ποτίζεται και ένα τμήμα βόρεια της 
μεγάλης δεξαμενής γύρω από το διαμορφωμένο μικρό Πάρκο νότια της κεντρικής εσόδου. Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια του δικτύου και θα είναι μάλλον δύσκολο να αποτυπωθεί η 
διαδρομή των σωλήνων, οι οποίοι είναι μεταλλικοί. Εκτός της καταγραφής του δικτύου ίσως 
απαιτηθεί επανασχεδιασμός του δικτύου αλλαγή των σωλήνων και συντήρηση των υφιστάμενων 
βρυσών. 

 

6. Επισκευή υφιστάμενου πυροσβεστικού δικτύου 

Ενδ. Προϋπολογισμός: 30.000 ευρώ 

Το υφιστάμενο πυροσβεστικό δίκτυο βρίσκεται περιμετρικά του Λόφου αποτελούμενο από 36 
κρουνούς και τροφοδοτείται από  κεντρικό φρεάτιο υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ στην αρχή της 
Αποστόλου Παύλου, μέσω 2 αντιδιαμετρικών δικτύων που καταλήγουν στο Αστεροσκοπείο. 
Μπορεί να λειτουργεί σε 6-8 ατμόσφαιρες πίεσης. Ο κεντρικός σωλήνας είναι διαμέτρου 250μμ 
ενώ ο κάθε κρουνός έχει 2 εξόδους και είναι διαμέτρου 75mm. Υπάρχει επίσης παροχή 3/4’’ για 
την Πυρασφάλεια του μνημείου του Φιλοπάππου, ηλεκτρικός πίνακας- αντλία και δεξαμενή 
πυρόσβεσης κοντά στα container των αρχαιολόγων στην Πνύκα, παροχή 3/4’’ μεγάλης πίεσης 
στην οδό Κοίλης και αρκετοί ταχυσύνδεσμοι που ανά περιόδους παρουσιάζουν κάποια 
λειτουργικά προβλήματα και δεν καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες πυροπροστασίας και 
άρδευσης του λόφου. 

Το περιφερειακό πυροσβεστικό δίκτυο από την Εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
(γέφυρα Πετραλώνων) μέχρι και το Αστεροσκοπείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας εξαιτίας βλάβης 
του αγωγού στο ύψος της Εκκλησίας. 

Για να λειτουργήσει το περιμετρικό Πυροσβεστικό Δίκτυο θα χρειαστεί να γίνουν άμεσα τα εξής: 
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I. Μέτρηση πιέσεων σε όλο το δίκτυο για αντικατάσταση συνδέσεων (Ηλεκτρομούφες) και 
προσθήκη Μειωτών πίεσης ΡΕ Φ250. 

II. Αποκατάσταση βλάβης του αγωγού που παρουσιάζεται στην Εκκλησία του Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρα. 

III. Εργασίες εγκατάστασης πιθανών αστοχιών και βλαβών σε 3 σημεία και προσθήκη 2 μειωτών.  

Επίσης, έχει προϋπολογιστεί και η εγκατάσταση 6 Πυροσβεστικών φωλεών με κανάβινη σωλήνα 
1 3/4'  μήκους 25 μέτρων, σε κατάλληλα σημεία στο χώρο, για διευκόλυνση της πυρόσβεσης στο 
υφιστάμενο δίκτυο. 

Επιπλέον, θα γίνει τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης των υφιστάμενων πυροσβεστικών κρουνών. 

 

Υποέργο 3: Μελέτες συντήρησης/επισκευής, αποκατάστασης και αναβάθμισης υποδομών των 
Δυτικών Λόφων. 

1. Μελέτη για την εγκατάσταση εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου, πρωτεύοντος και 
δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 15.000 ευρώ 

Ενδ. προϋπολογισμός έργου εγκατάστασης εσωτερικού δικτύου πυρόσβεσης: 203.000 ευρώ 

Ενδ. προϋπολογισμός έργου εγκατάστασης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης 
και δικτύου ύδρευσης: 332.000 ευρώ 

Μελέτη εγκατάστασης εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης 

Η μελέτη αφορά σε έργα και μέτρα αντιπυρικής  οργάνωσης και προστασίας που θα γίνουν με 
στόχο την προστασία της περιοχής των λόφων από τις πυρκαγιές.  

Ο αντιπυρικός σχεδιασμός θα εξετάσει την επικινδυνότητα πυρκαγιάς στην περιοχή, τον 
συνδυασμό δηλαδή του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς που συνδέεται με τα μετεωρολογικά και 
τοποκλιματικά δεδομένα και τον τύπο της βλάστησης και με τις δραστηριότητες στην περιοχή και 
την αντίστοιχη τρωτότητα που δημιουργούν.   

Θα γίνει αξιολόγηση του υπάρχοντος δικτύου και σχεδίου πυρόσβεσης και θα προτείνει την 
ένταξη, ή μη, στο νέο σύστημα.  

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα λάβουν υπόψη τους την ανάγκη προστασίας των αρχαιοτήτων 
και των πολιτιστικών στοιχείων, της βλάστησης και των εγκαταστάσεων από τη φωτιά και θα 
είναι όσο το δυνατόν πιο αφανείς, αλλά ταυτόχρονα  θα δημιουργούν την αίσθηση ασφάλειας σε 
όλους τους επισκέπτες, στο πνεύμα της αναβάθμισης της περιοχής.  

Τα προληπτικά μέτρα θα αφορούν τη βλάστηση και τα προκατασταλτικά την ενίσχυση 
υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέων (πυροσβεστικό δίκτυο, δρόμοι πρόσβασης και 
προσπέλασης, χώροι συγκέντρωσης/ασφαλούς καταφυγής).  

Η μελέτη θα συνταχθεί στο πλαίσιο και των άλλων συντονισμένων παρεμβάσεων στους λόφους, 
με στόχο την οικολογική τους αναβάθμιση ως αστικών χώρων πρασίνου, ως σημαντικών 
αρχαιολογικών χώρων, και την λειτουργία τους ως χώρων περιπάτου και αναψυχής για τους 
κατοίκους της Αθήνας και τους επισκέπτες, αλλά και ως ισχυρού τοπόσημου που συνδέεται με 
την πόλη και την ιστορία της.  
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Μέρος της μελέτης θα περιλαμβάνει τα μέτρα εκπαίδευσης όλων των εμπλεκόμενων με την 
πυρκαγιά, καθώς και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και συμπεριφοράς. 

Η Αντιπυρική προστασία, θα αξιολογηθεί ως προς το κόστος της μόλις προσδιοριστούν οι 
επεμβάσεις, Το δίκτυο των προσπελάσιμων δρόμων, από Πυροσβεστικό, είναι καταγεγραμμένο 
και μάλλον επαρκές.  

Το δίκτυο πρέπει θα συμπληρωθεί με νέες γραμμές, που θα υποστηρίξουν πυροσβεστικούς 
κρουνούς (ανά 50 μ.), σε άξονες που διαπερνούν κάθετα το χώρο των Δυτικών Λόφων και να 
προβλέπει την εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλέων. Οι πιθανοί εναλλακτικοί άξονες είναι οι 
εξής: 

α. Ο άξονας Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη – μέχρι την οδό Ακταίου, μέσω της οδού Κοίλης 
(παράλληλα με την διαδρομή). 

Β. Ο άξονας Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη – μέχρι την οδό Αρακύνθου, μέσω της οδού 
προς Μελίτη και από τον βρόγχο προς την έξοδο. 

γ. Ο άξονας Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη – μέχρι την είσοδο του Αστεροσκοπείου 
(σκαλάκια), μέσω της οδού προς Μελίτη και από τον βρόγχο βόρεια. 

 

Αν απαιτηθεί, μετά τις άμεσες εργασίες για την αποκατάσταση της ύδρευσης, θα γίνει μελέτη και 
για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης με αντικατάσταση των σωληνώσεων και 
δημιουργία νέου δικτύου. 

 

Μελέτη πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου 

Το δίκτυο άρδευσης περιλαμβάνει την Γεώτρηση με την αντλία του νερού, την μεγάλη δεξαμενή 
αποθήκευσης του νερού με αντίστοιχη αντλία, την δεξαμενή κεφαλής του δικτύου άρδευσης, το 
δίκτυο σωλήνων μεταφοράς του νερού και μερικά τοπικά τριτεύοντα ημιαυτόματα δίκτυα 
άρδευσης. 

 

Υπάρχουσα κατάσταση 

Γεώτρηση και αντλία: Η διαδρομή από Γεώτρηση σε Μεγάλη δεξαμενή και από εκεί στην 
δεξαμενή κεφαλής (Μνημείο Φιλοπάππου), δεν έγινε δυνατό να καταγραφεί. Το νερό ανεβαίνει 
από την αντλία μέχρι την μεγάλη Δεξαμενή με σωλήνα Φ75, ενώ από τη γεώτρηση βγαίνει με 
σωλήνα Φ90. Η αλλαγή γίνεται σε φρεάτιο που βρίσκεται πάνω στην διαδρομή για πεζούς, στον 
άξονα της Κοίλης, λίγα μέτρα βορειότερα. Από την θέση αυτή ξεκινά και σωλήνας άρδευσης με Β-
ΒΔ κατεύθυνση. Στην θέση αυτή υπάρχει pillar και μεγάλο φρεάτιο. 

Ο αγωγός κινείται μάλλον στη διαδρομή για πεζούς, βορειοανατολικά προς τον αυχένα του Αγίου 
Δημητρίου. Περνά κάθετα το πλακόστρωτο Πικιώνη 30 μέτρα πριν φτάσει στην εκκλησία. Από 
εκεί κινείται στο νότιο άκρο της πλακόστρωσης. 

Μεγάλη Δεξαμενή: Στην θέση αυτή υπάρχουν μια δεξαμενή υπεδάφια, ένα φρεάτιο επίσκεψης 
της Δεξαμενής, ένα φρεάτιο που ελέγχει όλες τις παροχές που συνδέονται με την δεξαμενή, ένα  
pillar ελέγχου της λειτουργίας των αντλιών και μια κατασκευή  που είναι μάλλον ο εξαερισμός. 
Στην θέση φτάνει νερό του δικτύου της ΕΥΔΑΠ, με το οποίο γεμίζεται εφεδρικά η δεξαμενή, όταν 
δεν λειτουργεί η αντλία της Κοίλης. Επίσης πολύ κοντά, από τον δρόμο, περνά και ο σωλήνας του 
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δικτύου των πυροσβεστικών κρουνών. Δεν είναι ορατή η αφετηρία του σωλήνα που μεταφέρει το 
νερό στις δεξαμενές του Μνημείου για την άρδευση. 

Δεξαμενή κεφαλής (Μνημείου Φιλοπάππου): Υπάρχουν μία δεξαμενή και ένα φρεάτιο. Στην 
δεξαμενή μπαίνουν, ή βγαίνουν, 4 σωλήνες Φ 64 και ένας σωλήνας Φ90. Οι σωλήνες Φ64 είναι 
αυτοί που μεταφέρουν το νερό της άρδευσης στα δίκτυα (γραμμές). Είναι το υψηλότερο σημείο 
των Δυτικών Λόφων. 

Άλλα στοιχεία: Νερό για την άρδευση χρησιμοποιείται και από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ  με 5 παροχές 
που βρίσκονται κατάντη της κεντρικής δεξαμενής προς την οδό Ροβέρτου Γκάλι. Ο μετρητής της 
ΕΥΔΑΠ για το νερό βρίσκεται στην γωνία, βόρεια της εισόδου του χώρου, στην οδό Ροβέρτου 
Γκάλι, δίπλα στον χώρο του «Διονύσου». Λίγο νοτιότερα, και σε επαφή με τον χώρο του μετρητή, 
βρίσκονται 4 pillar, με την κεντρική παροχή ρεύματος και τους μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Το δίκτυο είναι πολύπλοκο, χρησιμοποιεί σωλήνες μεταλλικούς, από πλαστικό και συνδυασμό 
αυτών. 

Από το φρεάτιο της κορυφής ξεκινούν 4 σωλήνες Φ64 και ένας σωλήνας Φ90. Οι πρώτοι 
πηγαίνουν νερό στον χώρο ενώ ο δεύτερος πηγαίνει το νερό στην δεξαμενή. 

Από το νερό του δικτύου άρδευσης που περιλαμβάνει σωλήνες Φ64 και Φ32 μεταλλικούς. 
διακλαδίζονται οι παροχές με συστολικό ταυ.  

Σε μια θέση, πάνω στον κεντρικό δρόμο από Άγιο Δημήτριο προς τα λατομεία, υπάρχει μάλλον 
μια συσκευή μείωσης της πίεσης, δίπλα σε έναν οχετό που περνάει κάτω από τον δρόμο με 6 
διαφορετικούς σωλήνες. 

Στην περιοχή του οικισμού Μελίτης και ανατολικότερα υπάρχουν θέσεις με αυτόματο πότισμα 
(νέες φυτεύσεις, πλάτωμα προς έξοδο οδού Ακταίου), με υπόγειους αγωγούς που εμφανίζονται 
μόνο μέσα στον λάκκο ποτίσματος. 

Η άρδευση γίνεται από νερό τοπικής γεώτρησης, που βρίσκεται στην οδό Κοίλης. Με δίκτυο, από 
γαλβανισμένους σωλήνες, γεμίζει μια υπόγεια δεξαμενή, που βρίσκεται μεταξύ «Διονύσου» και 
της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη. Από την δεξαμενή αποθήκευσης, γεμίζει η 
μικρή Δεξαμενή κεφαλής που βρίσκεται κοντά στο μνημείο του Φιλοπάππου, από την οποία, με 
βαρύτητα, αρδεύεται ο χώρος, με χειροκίνητο άνοιγμα κρουνών. Τα προβλήματα που 
παρουσιάζει είναι τα ακόλουθα: 

 Δεν λειτουργούν τα ηλεκτρολογικά περί την γεώτρηση 

 Θα προβλεφθεί αυτοματισμός, ώστε να είναι δυνατή η άρδευση όλου του λόφου, το πολύ 
ανά 3 ημέρες. 

 

2. Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης  

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 15.000 ευρώ 

Ενδ. προϋπολογισμός έργου: 350.000 ευρώ 

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:  

1.  Φωτισμό της λιθόστρωτης διαδρομής Πικιώνη, από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι τον βρόγχο. για 
την ασφάλεια των επισκεπτών το βράδυ.  
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2. Φωτισμός της διαδρομής της Κοίλης οδού, από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι την δυτική είσοδο 
(νότιο άκρο της οδού Κοίλης – εκκλησία Μεταμόρφωσης του Σωτήρος).  

3. Φωτισμός της διαδρομής από τα Κιμώνεια μνήματα (πλακόστρωση Πικιώνη), μέσω του 
βρόγχου Μελίτης, (βορειοδυτικά), μέχρι την είσοδο από την οδό Ακταίου. Από τον βρόγχο 
Μελίτης μπορεί να φωτιστεί και η διαδρομή προς Αστεροσκοπείο. 

4. Φωτισμός της διαδρομής κατά μήκος των λατομείων (ανώτερο τμήμα) από το Μνημείο 
Φιλοπάππου με κατεύθυνση νοτιοδυτική.  

5. Ηλεκτροδότηση στο Μνημείο Φιλοπάππου. 

Ο φωτισμός πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τη διάσταση της φωτορύπανσης και την προστασία της 
ορνιθοπανίδας και της βιοποικιλότητας, την αρμονική ένταξή του στο διατηρητέο χώρο και το 
πικιωνικό μνημείο όσο και τη δυσκολία εκσκαφών στο βραχώδες του εδάφους. 

 

Ο προϋπολογισμός έχει βασιστεί στην επιλογή τριών διαδρομών: Πικιώνη, Κοίλης και Μελίτης με 
τοποθέτηση συνολικά 106 (3) τρίμετρων ιστών με φωτιστικά LED, με βήμα 15m, ενώ δεν 
περιλαμβάνεται φωτισμός ανάδειξης πλακοστρώσεων και μνημείων. 

 

3. Φυτοτεχνική Μελέτη και μελέτη άρδευσης τριτεύοντος δικτύου 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 50.000 ευρώ 

Ενδ. προϋπολογισμός έργου: 440.000 ευρώ 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Σε ολόκληρη την έκταση των Δυτικών Λόφων έχουν γίνει δενδροφυτεύσεις από τις αρχές του 20ου 
αιώνα, κυρίως με πεύκα (Pinus halepensis), κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens) και κατά θέσεις 
ευκαλύπτους (Eucalyptus globulus). Μεταπολεμικά φυτεύτηκαν περιοχές και θέσεις στις οποίες η 
βλάστηση είχε καταστραφεί. Την ίδια περίοδο σε ολόκληρη την περιοχή που έγιναν οι 
αρχιτεκτονικές επεμβάσεις από τον Δ. Πικιώνη, φυτεύτηκαν κυρίως ελιές και αγριελιές (Olea 
europaea – O.oleaster), χαρουπιές (Ceratonia siliqua), σχίνοι (Pistacia lentiscus) και δενδρώδεις 
μηδικές (Medicago arborea) δημιουργώντας μια ζώνη ιδιαίτερης φυσιογνωμίας που χαρακτηρίζει 
ιδίως την περιοχή του λόφου Φιλοπάππου. Σε ορισμένα σημεία (παρκάκι της οδού Ροβέρτου 
Γκάλι. Πνύκα) έχουν φυτευτεί δάφνες (Laurus nobilis), πικροδάφνες (Nerium oleander), 
γιουστίτσιες (Justicia adhatoba) και βιβούρνα (Viburnum tinus). Σε μικρή έκταση στο θέατρο 
Δώρας Στράτου έχουν γίνει φυτεύσεις καλλωπιστικού χαρακτήρα με κουκουναριές (Pinus pinea) 
και ευκαλύπτους που μαζί με τις ελιές και τα πεύκα συνιστούν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμική 
ενότητα. Στα Ν-ΝΑ, στην περιοχή με τα παλιά λατομεία, διακρίνεται μια σχετικά ξεχωριστή 
φυσιογνωμία μικτών φυτεύσεων με πεύκα, κυπαρίσσια, ελιές, ευκαλύπτους, και χαρουπιές, με 
σχετικά καλή ανάπτυξη. Στις παρυφές της έκτασης, κοντά στις εισόδους, όπως και στα ΒΔ, έχουν 
φυτευτεί και άλλα είδη όπως κουτσουπιά, πουρνάρι, αμυγδαλιά, συκιά, κουτσουπιά, μουριά κ.α 
πιθανότατα από τους περιοίκους (ορισμένα εκ των οποίων στο Β τμήμα  ποτίζονται με αυτόματο 
πότισμα).  

Οι φυτεύσεις είναι γενικά πυκνές και τα δένδρα έχουν αναπτυχθεί ανάλογα με την ποιότητα 
τόπου. Οι μεγάλες κλίσεις της περιοχής τοπικά, σε συνδυασμό με το βραχώδες έδαφος δεν 
επιτρέπουν την καλή ανάπτυξη των δένδρων (εκτός ίσως της ελιάς) και η ποιότητα τόπου 
εκτιμάται ότι είναι IV και V. Ξηράνσεις παρατηρούνται σε πεύκα ενώ έχουν δημιουργηθεί κάποια 
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κενά μετά την απομάκρυνση ξερών ατόμων. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η διάβρωση των 
μονοπατιών που έχει ως συνέπεια την κατά τόπους δημιουργία νεροφαγωμάτων που τοπικά 
εκθέτουν ρίζες δένδρων και μεταφέρουν φερτά υλικά στο κατάστρωμα των κεντρικών 
πεζοδρόμων. Στο δυτικό τμήμα των Λόφων η βλάστηση είναι αρκετά διαφορετική από αυτή στο 
ανατολικό τμήμα. Σε αρκετά σημεία τα δένδρα που αναπτύσσονται πάνω σε φτωχά εδάφη 
ανάμεσα σε μεγάλες ενότητες επιφανειακών βράχων, είναι σε οριακή κατάσταση ανάπτυξης, με 
τα πεύκα να αποδεικνύονται ανθεκτικότερα όλων (και της Χαρουπιάς), έχοντας όμως συχνά 
εξαντλητικές προσβολές από την πιτυοκάμπη. Επίσης, τα κυπαρίσσια είναι διαφόρων ηλικιών και 
ορισμένα έχουν προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα.  

Με βάση τα κυρίαρχα είδη δένδρων, τη δομή των φυτεύσεων και την ανάπτυξή τους, η περιοχή 
διαιρέθηκε σε 18 ενότητες, ορισμένες εκ των οποίων εμφανίζονται παρόμοιες ως προς τη 
φυσιογνωμία τους. Οι ενότητες φαίνονται στον «χάρτη ενοτήτων λόφου Φιλοπάππου». 

 
 

Θα συνταχθεί πρωτόκολλο συντήρησης της φύτευσης. Ο στόχος των επεμβάσεων είναι η 
συνολική αναβάθμιση της βλάστησης και ειδικότερα α) η συντήρηση και ανάπτυξη της 
υφιστάμενης βλάστησης, β) η φύτευση φυτών στα κενά που δημιουργεί η απομάκρυνση 
απονεκρωθέντων ατόμων, γ) ο εμπλουτισμός επιλεγμένων σημείων και εν γένει διαταραγμένων 
ενοτήτων φυτών. Οι επεμβάσεις θα βελτιώσουν την εικόνα της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τη 
λειτουργικότητα και τις χρήσεις του χώρου στο πνεύμα της συνολικής αναβάθμισης των Δυτικών 
Λόφων σε συνδυασμό με την ανάδειξη και προστασία των μνημείων. Επιπλέον η δημιουργία 
μικρο-περιβαλλόντων θα διατηρήσει ή/και θα ενισχύσει τη βιοποικιλότητα της περιοχής.  
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Στα πλαίσια της συντήρησης και βελτίωσης της υπάρχουσας βλάστησης προτείνονται:  

α) Αποκλαδώσεις σε ολόκληρη την έκταση με καθαρισμό των ξερών κλάδων σε ολόκληρο το 
ύψος των δέντρων (πεύκα, ευκάλυπτοι) και επιμελημένο κλάδεμα ανανέωσης (ελιές, χαρουπιές),  

β) Απομάκρυνση ξερών ατόμων, ή ξερών τμημάτων αυτών και των καχεκτικών ατόμων.  

γ) Κοπή και απομάκρυνση της ξερής ποώδους υποβλάστησης κατά μήκος ολοκλήρου του δικτύου 
πεζοδρόμων και μονοπατιών που διασχίζει τον λόφο (η εργασία θα εκτελείται σε ετήσια βάση 
λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου). 

δ) επεμβάσεις φυτοπροστασίας 

ε) προσδιορισμός μέτρων για την αποκατάσταση του πρασίνου που έχει δημιουργηθεί από τον 
Πικιώνη εκατέρωθεν των διαδρομών και εντός των διαμορφώσεων του συγκροτήματος 
Λουμπαρδιάρη. 

Με τις εξυγιαντικές επεμβάσεις θα αλλάξουν οι συνθήκες φωτισμού και αερισμού και η αλλαγή 
αυτή αναμένεται να βελτιώσει τη γενικότερη εικόνα της βλάστησης ενώ θα αναδειχθούν τα 
μνημεία και οι αρχαιότητες. Οι αποκλαδώσεις θα αποφορτίσουν τη συσσωρευμένη φυτική 
βιομάζα μειώνοντας και τον κίνδυνο έναρξης και διάδοσης μιας πυρκαγιάς και ταυτόχρονα θα 
εξασφαλίσουν και την απρόσκοπτη κίνηση εν γένει των επισκεπτών. Οι οπτικές φυγές προς την 
Ακρόπολη, τα μνημεία και το τοπίο θα αποκαθίστανται σταδιακά όπου είναι δυνατόν μέσω ενός 
προγράμματος συστηματικής επέμβασης και συντήρησης, λαμβάνοντας υπόψιν την προστασία 
και ανάδειξη του έργου του Πικιώνη.  

Νέες φυτεύσεις θα πραγματοποιούνται με είδη δένδρων και θάμνων που είναι δοκιμασμένα στις 
συνθήκες της περιοχής ώστε να μη δημιουργούν δυσαρμονία στην εικόνα των Δυτικών Λόφων 
και θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την συγκράτηση του εδάφους και την αποτροπή της 
διάβρωσής του ειδικά σε περιοχές γυμνές και με μεγάλες κλίσεις. Οι φυτεύσεις δύναται να 
καλύπτουν τα υφιστάμενα κενά και εκείνα που θα προκύπτουν από την απομάκρυνση ξερών 
ατόμων. Θα γίνει ολιστική αξιολόγηση της υφιστάμενης φύτευσης και επανεκτίμηση της 
βιοκλιματικής συνεισφοράς της αισθητικής και μνημειακής φυσιογνωμίας με στόχο δέντρα και 
άλλα φυτά που αλλοιώνουν το αρχικό πνεύμα του Πικιώνη να απομακρύνονται ή και να 
μεταφυτεύονται  σε κατάλληλες θέσεις εντός ή εκτός του Λόφου.  

 

Φυτοπροστασία: Εκτός από αρκετά ξερά δέντρα σήμερα υπάρχουν στον χώρο αρκετά 
χωροκατακτητικά ξενικά είδη δέντρων (πχ αείλανθος) ξενικά είδη που φύτρωσαν τυχαία καθώς 
και δέντρα που παρουσιάζουν προσβολές (πιτυοκάμπη, ξυλοφάγα έντομα κοκ).  Συνεπώς θα 
χρειαστούν μέτρα ενίσχυσης των τοπικών ενδημικών φυτών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές 
συνθήκες των Λόφων που θα συμπληρώσουν τον μεγάλο αριθμό των υφιστάμενων τοπικών 
ειδών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και απαιτούν μόνο συντήρηση. 

Η φυτοπροστασία απέναντι στην πευκοκάμπια (Thaumetopaea pityocampa) γίνεται με δύο 
τρόπους:  

α) Με μηχανικά μέσα κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο όταν διαχειμάζουν οι 
προνύμφες και σχηματίζουν φωλιές (στο 4ο και 5ο στάδιο εξέλιξης του εντόμου) οπότε και 
συλλέγονται και καταστρέφονται οι φωλιές (κουκούλια).  

β) Με την εφαρμογή βιολογικού εντομοκτόνου, συνήθως τον μήνα Οκτώβριο (οπότε η κάμπια 
βρίσκεται στο 3ο στάδιο της εξέλιξης του εντόμου). Η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμούς από το 
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έδαφος και διαβροχή ολόκληρης της κόμης των πεύκων. Στα σημεία όπου υπάρχει πρόσβαση 
από δρόμο είναι προτιμότερη η χρήση ειδικού οχήματος με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Όπου δεν 
προσεγγίζει όχημα, οι ψεκασμοί γίνονται με επινώτιο ψεκαστήρα με σχολαστική τήρηση των 
προληπτικών μέτρων εφαρμογής του σκευάσματος. 

Η «βαμβακάδα» που προκαλείται από το έντομο Marchalina hellenica  (του οποίου τα μελιτώδη 
απεκρίμματα βόσκονται από τις μέλισσες) , σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος παίρνει πολλές 
φορές ανεπιθύμητες διαστάσεις με υπερπληθυσμό του εντόμου και έντονη εμφάνιση 
«βαμβακιού» στα κλαδιά και στον κορμό των πεύκων. Επιπλέον, ολόκληρος ο κορμός και η γύρω 
από αυτόν εδαφική επιφάνεια καλύπτονται συχνά από τον μύκητα Capnodium sp. («καπνιά») και 
καθιστούν ολόκληρες περιοχές αντιαισθητικές και λιγότερο λειτουργικές για αναψυχή. Η 
καταπολέμηση, εφόσον χρειαστεί, γίνεται είτε με πλύσιμο κορμών με νερό υπό πίεση είτε με τα 
βιολογικά «κολάρα», δηλ. ταινίες με ισχυρή κόλλα που τυλίγονται γύρω από τον κορμό των 
πεύκων και συλλαμβάνουν τα έντομα.   

Σε πολλές περιπτώσεις τα δένδρα λόγω καταπόνησης από την ξηρασία στις δεδομένες φτωχές 
συνθήκες ανάπτυξης της περιοχής και λόγω του ανταγωνισμού, προσβάλλονται από φλοιοφάγα 
έντομα (τα πεύκα από έντομα της οικογένειας Scolitidae) ή από φλοιοφάγα-ξυλοφάγα 
(κυπαρίσσια από το έντομο Buprestis cupressi). Εφόσον διαπιστωθεί η προσβολή από τα έντομα. 
θα πρέπει τα γίνεται κοπή και απομάκρυνση των νεκρών αλλά και των βαριά προσβεβλημένων 
δένδρων. 

 

Τριτεύον δίκτυο άρδευσης 

Στο τριτεύον δίκτυο άρδευσης προβλέπεται η εγκατάσταση σταλακτών σταθερής ροής στους 
λάκκους των φυτών και η εγκατάσταση σωληνώσεων PE/ bar Φ40 και Φ16 μαζί με τα υλικά 
σύνδεσης καθώς και υπογειοποίηση του δικτύου. 

 

4. Μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης λιθόστρωτων Πικιώνη 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 15.000 ευρώ 

Η μελέτη περιλαμβάνει αποτύπωση, με λεπτομέρειες της δαπεδόστρωσης και του εξοπλισμού 
όπως καθιστικά, απορροές ομβρίων, κ.α. με σύγχρονες μεθόδους (3D Laser Scanner) με την 
συμμετοχή τοπογράφου και αρχιτέκτονα, συσχετίζοντάς το με το τοπογραφικό διάγραμμα το 
οποίο θα έχει ήδη εκπονηθεί και θα περιλαμβάνει την οριοθέτηση των διαδρομών Πικιώνη. 

Όσον αφορά την υλοποίηση του έργου, προβλέπεται αποζημίωση 1 τεχνίτη (ή μαρμαροτεχνίτη) 
και 1 εργάτη με προμήθεια υλικών, χρήση μηχανημάτων (υδροβολή, μπετονιέρα), μεταφορές δια 
χειρός, κα. 

 

5. Μελέτη αποκατάστασης λιθόστρωτων Πικιώνη 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 14.000 ευρώ 

Ενδ. προϋπολογισμός έργου: 40.000 ευρώ 

Η μελέτη περιλαμβάνει την καταγραφή της παθολογίας και προτάσεις αποκατάστασης. σε 
υπόβαθρο των παραδοτέων της αποτύπωσης. Περιλαμβάνονται ΣΑΥ ΦΑΥ και Τεύχη 
Δημοπράτησης. 
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Πλήθος Μηχανικών (1 Αρχιτέκτονας και 1 Πολιτικός μηχανικός): 2 με εμπειρία > 20 ετών 

Χρόνος Περαίωσης Μελέτης: 20 μέρες  

 

6. Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης Ι. Παρεκκλησίου Αγίου Δημητρίου 
Λουμπαρδιάρη και μελέτη αποκατάστασής του 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 20.000 ευρώ 

Ενδ. προϋπολογισμός έργου: 120.000 ευρώ 

Το ναΰδριο παρουσιάζει σοβαρές φθορές στα εξωτερικά ξύλινα στοιχεία (στέγαστρο και ξύλινο 
δάπεδο), στον διαμορφωμένο από λίθινες πλάκες αύλειο χώρο καθώς και στην οροφή, λόγω 
ρηγματώσεων που παρουσιάζονται στην πλάκα του κυρίου κτίσματος. Επίσης, οι τοιχογραφίες 
χρήζουν καθαρισμού και συντήρησης λόγω της αιθάλης που έχει επικαθήσει στην επιφάνειά 
τους. 

Το έργο κρίνεται επείγον κυρίως λόγω του κινδύνου κατάρρευσης του διαβρωμένου ξύλινου 
στεγάστρου και οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, μετά την εκπόνηση των μελετών 
(αποτύπωσης της παθολογίας του ναϋδρίου και αποκατάστασής του).  

 

7. Μελέτη διαμόρφωσης και αναβάθμισης διαδρομών και σήμανσης χώρου με έμφαση στην 
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 15.000 ευρώ 

Ενδ. προϋπολογισμός έργου: 300.000 ευρώ 

Οι διαδρομές των Δυτικών λόφων μπορούν να ενταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Λιθόστρωτες διαδρομές που επιτρέπουν την περιστασιακή χρήση τους από διάφορα οχήματα, 
μεταξύ των οποίων και πυροσβεστικά. Αυτοί είναι : 

α) το κεντρικό κηρυγμένο λιθόστρωτο Πικιώνη από την κεντρική είσοδο του αρχαιολογικού 
χώρου έως τον βρόγχο στο ύψος του Άνδηρου Πικιώνη και οι μικρότερες λιθόστρωτες 
διακλαδώσεις αυτού  

β) η λιθόστρωτη Οδός Πικιώνη από το ύψος των Κιμώνειων Μνημάτων προς τον βρόγχο της 
Μελίτης.  

γ) η σύγχρονη πλακοστρωμένη διαδρομή από το ύψος των Κιμώνειων Μνημάτων η οποία 
διέρχεται από το Επτάθρονον και καταλήγει στην πλατεία πλησίον του Θεάτρου της Δόρας 
Στράτου καθώς και η επίσης σύγχρονη πλακοστρωμένη διαδρομή από το ύψος του Ιερού 
Παρεκκλησίου Λουμπαρδιάρη έως την κεντρική είσοδο της Πνύκας. 

2. Διαδρομές με χωμάτινο κατάστρωμα που επιτρέπουν την απρόσκοπτη κίνηση πεζών αλλά και 
οχημάτων, ωστόσο χρειάζονται τακτική συντήρηση. Πρόκειται  

α) για τη διαδρομή από το ύψος των Κιμώνειων Μνημάτων (belvedere Κοίλης) η οποία 
παρακολουθεί την αρχαία οδό Κοίλης μέχρι τη δυτική έξοδο του αρχαιολογικού χώρου προς την 
περιφερειακή οδό Φιλοπάππου. 

β) τη διαδρομή από το ύψος του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη και των Φυλακών Σωκράτους 
(60 μ. από την είσοδο προς νότο) η οποία καταλήγει στην έξοδο επί της οδού Μουσών. 
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γ) η διαδρομή από τον βρόγχο Μελίτης η οποία οδηγεί στο κυκλικό πλάτωμα της Μελίτης και 
καταλήγει στην έξοδο επί της οδού Ακταίου 

3. Η διαδρομή από τον βρόγχο Μελίτης μέχρι το Αστεροσκοπείο είναι η μοναδική διαδρομή από 
σκυρόδεμα που επιτρέπει την ασφαλή κίνηση οχημάτων.  

Στα μονοπάτια μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες: 

- Το λιθόστρωτο μονοπάτι του Πικιώνη, από τον άξονα Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη 
έως το Μνημείο Φιλοπάππου, παράλληλα με το Διατείχισμα, με μικρές προεκτάσεις. 

- Τα μονοπάτια που έγιναν από άλλα υλικά και τρόπο εκτός της πλακόστρωσης, κυρίως με 
κορμούς δέντρων (σκάλες), ή με μεμονωμένα πέτρινα (ή μαρμάρινα) σκαλοπάτια. 

- Τα άτυπα μονοπάτια, που δημιουργήθηκαν από την κίνηση των επισκεπτών, μέσα στον 
χώρο και συνήθως είναι για συντόμευση διαδρομών. 

 

Υπάρχουσα κατάσταση 

Οι υφιστάμενες διαδρομές παρουσιάζουν τα εξής προβλήματα: Διάβρωση του καταστρώματος, 
σχεδόν σε όλα τα σημεία που η κλίση ξεπερνά το 5-10%.  

- Απογύμνωση του εδάφους και εμφάνιση του βραχώδους ανάγλυφου. Συγκέντρωση 
φερτών υλικών στα διαβρωμένα μονοπάτια ή σε διασταυρώσεις.  

- Μείωση εύρους διαδρομών εξαιτίας της ανάπτυξης παρόδιων δέντρων, ή θάμνων που δεν 
κλαδεύονται έγκαιρα.   

Τα μονοπάτια διακρίνονται σε αυτά που είναι ενταγμένα στον σχεδιασμό του χώρου και έχουν 
επεμβάσεις και σε αυτά που δημιουργήθηκαν από την κίνηση των επισκεπτών του λόφου. 
Προβλήματα υπάρχουν και στις 2 κατηγορίες και είναι: 

- Όλα τα παραπάνω που περιγράφονται στις διαδρομές  

- Παλαίωση και καταστροφή σχεδόν όλων των ξύλινων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν 
παλαιότερα για την διαμόρφωση των μονοπατιών, όπως σκαλοπάτια από κορμούς 
δέντρων και ξύλινες γέφυρες. 

- Διάβρωση και αποκόλληση πλακών και δημιουργία αυλακώσεων και νεροσυρμών  
παραπλεύρως των μονοπατιών. Τα μονοπάτια και οι διαδρομές  στην βόρεια και 
βορειοδυτική πλευρά των Δυτικών Λόφων, είναι σε καλύτερη κατάσταση, από την 
ανατολική και νότια. Ωστόσο, απαιτούνται επίσης εργασίες καθαρισμού των αγωγών και 
συντήρηση των διαδρομών. Ειδικά, η διαδρομή  Μελίτης-προς έξοδο επί της οδού 
Ακταίου χρήζει καθαρισμού από την ανεπιθύμητη βλάστηση και νέα διάστρωση, ώστε να 
κινούνται με ασφάλεια τα πυροσβεστικά οχήματα.  

 

Οι διαδρομές που υπάρχουν μέσα στον χώρο και επιτρέπουν την κίνηση αυτοκινήτων είναι 
μάλλον σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν κάποιες βελτιώσεις για να μπορούν να 
κινηθούν με ασφάλεια, κυρίως τα πυροσβεστικά αν υπάρξει ανάγκη, Πρόκειται για τα εξής 
τμήματα: 

1. Η περιμετρική διαδρομή που οδηγεί από το κεντρικό λιθόστρωτο Πικιώνη προς την 
περιοχή της Bienalle (ανατολικό λατομείο) στο τμήμα του από Χ.Θ. 0+495 έως την Χ.Θ. 0+585. 
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ήτοι για 90 μέτρα καθώς η κλίση αυξάνεται πολύ και φτάνει το 15%. Στο τμήμα αυτό υπάρχει 
έντονη διάβρωση και θα χρειαστεί άμεση επέμβαση, για να αποκατασταθεί το κατάστρωμα εν 
όψει αντιπυρικής περιόδου. 

2. Ομοίως. στην θέση Χ.Θ. 0+ 375 μ. θα χρειαστεί επίσης επέμβαση, κυρίως για να ρυθμιστεί 
η διάβρωση των πρανών συμβάλλοντος δρόμου, του οποίου η κατάσταση είναι προβληματική 
λόγω διάβρωσης και έντονων κλίσεων που επικρατούν. 

3. Η διαδρομή από το βρόγχο Μελίτης, προς το πλάτωμα και την έξοδο επί της οδού 
Ακταίου. 

4. Επεμβάσεις χρειάζονται στις διαδρομές ανατολικά των «Φυλακών Σωκράτους», και στη 
διαδρομή της εισόδου επί της οδού Μουσών (έναντι αρ. 35) . 

 

Επεμβάσεις 

Οι προτεινόμενες  επεμβάσεις για τις προαναφερόμενες θέσεις είναι οι εξής: 

- Αρχικά ομαλοποίηση του καταστρώματος του δρόμου, ώστε να δεχθεί την επέμβαση. 

- Διάστρωση του καταστρώματος με υλικό που θα απορροφήσει την πίεση από την πίεση 
των διερχόμενων οχημάτων και θα διευκολύνει την επίστρωση. 

- Επίστρωση με ανθεκτικό κατάλληλο υλικό 

- Βαθμίδωση για τα τμήματα που δεν κινούνται αυτοκίνητα. 

- Κατασκευή αυλάκων στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, ή καθαρισμός με 
επανακατασκευή στις θέσεις που καταστράφηκαν. 

- Κατασκευή τάφρων απορροής των υδάτων προς τα κατάντη, όπου απαιτείται. 

 

Επειδή τα πρανή σε ορισμένα σημεία του χώρου είναι αρκούντως κεκλιμένα, για την προστασία 
του εδάφους, για την αποτροπή διαβρώσεων, αλλά και για αντιπλημμυρική προστασία, θα 
χρειαστούν ορισμένα έργα συγκράτησης εδάφους και βρόχινων υδάτων (φυτεύσεις, βαθμίδωση). 
Το δίκτυο μονοπατιών - διαδρομών που υπάρχει αυτή την περίοδο στους Δυτικούς Λόφους είναι 
πάρα πολύ μεγάλο, κατασκευασμένο με διαφορετική επικάλυψη, διαφορετικά πλάτη, 
διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετικό σκοπό. Η καταγραφή του και η κατηγοριοποίησή του 
θεωρείται ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη συντήρηση και προστασία του από πιθανούς 
κινδύνους. 

 

Διαδρομές ΑΜΕΑ: 

Στον σχεδιασμό διαδρομών ΑΜΕΑ θα πρέπει διερευνηθούν διαδρομές χωρίς να διαταραχθούν οι 
υφιστάμενες κηρυγμένες διαδρομές. Ο σχεδιασμός διαδρομών ΑΜΕΑ για την πρόσβαση σε 
σημαντικά μνημεία της περιοχής, δύναται, εφόσον είναι εφικτό, να περιλάβει τις εξής 3 
συνδέσεις  

1. Από τον βρόγχο Πικιώνη μέχρι το Άνδηρο (θέση θέας προς την Ακρόπολη) με μήκος 40 μ. 
περίπου εφόσον δεν  διαταράσσεται το μνημείο ή διαφορετικά, εναλλακτική κατάλληλη 
διαδρομή  
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2. Από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι την Πνύκα μήκους 120 μ. περίπου.  

3. Από τη στάση θέασης έναντι των Κιμώνειων Μνημάτων προς την οδό Κοίλης. 

Η διασφάλιση της πρόσβασης έχει ως στόχο την εξάλειψη των εμποδίων ή/και τυχόν φραγμών 
και τη δημιουργία κατάλληλων προβλέψεων (μη επιβαρυντικών για το περιβάλλον), για το 
μεγαλύτερο δυνατό φάσμα κινητικότητας των επισκεπτών, με την ορθή επιλογή και χρήση 
υλικών στην κατασκευή των υποδομών ώστε να εναρμονίζονται με τη φυσιογνωμία της περιοχής 
και να καθίστανται διακριτές ως νεότερη φάση κατασκευής, σε σχέση με το χαρακτηρισμένο ως 
μνημείο λιθόστρωτο. 

 

Υδρονομικά έργα 

Με τον παραπάνω τίτλο ονομάζονται όλα τα έργα που έχουν σκοπό να μειώσουν, ή και να 
εξαλείψουν τα προβλήματα διαβρώσεων και απογύμνωσης του εδάφους,  απόθεσης φερτών 
υλικών. καταστροφής υφιστάμενων έργων και ασφάλειας των επισκεπτών, που προκαλούνται 
από την ανεξέλεγκτη κίνηση των ομβρίων στην υπό επέμβαση έκταση. Τα έργα εκτός του 
προληπτικού τους χαρακτήρα, μπορούν να δράσουν και ευεργετικά για την βλάστηση, με έργα 
συγκράτησης των ομβρίων υδάτων στην θέση που φτάνουν ως κατακρημνίσματα 

Για να λειτουργήσουν τα υπάρχοντα  υδρονομικά έργα, εκτός από τους καθαρισμούς και τις 
αποφράξεις. και τις στοχευμένες φυτεύσεις. πρέπει: 

- Να βαθμιδωθούν, με μεγάλη επιμέλεια, τα σημεία συγκέντρωσης φερτών υλικών, ώστε 
να μην δημιουργούν προβλήματα σε δρόμους και μονοπάτια καταργώντας υφιστάμενα 
τεχνικά έργα. 

- Να συντηρηθούν όλες οι επιστρώσεις με πλάκες, που έγιναν στις κοίτες ορισμένων 
ρυακιών και να επιστρωθούν όσες  αποτελούν εστίες διάβρωσης και δημιουργίας φερτών. 

 

8. Μελέτη για την στερέωση επισφαλών τμημάτων βράχων νοτίως του Λόφου Φιλοπάππου 
(έναντι οδού Παναιτωλίου) 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 30.000 ευρώ 

Ενδ. προϋπολογισμός έργου: 150.000 ευρώ 

Αφορά στην ασφάλεια των πολιτών και των διερχόμενων οχημάτων από την περιφερειακή οδό 
των Λόφων (οδοί Παναιτωλίου και Αρακύνθου). Από παλαιότερο συμβάν, προέκυψε η ανάγκη να 
στηριχθούν και να σταθεροποιηθούν τμήματα των βράχων που βρίσκονται στο νότιο τμήμα των 
παλαιών λατομείων σε ένα μήκος περίπου 80 μέτρων. Για την στερέωση των επισφαλών 
τμημάτων. απαιτείται Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη. 

Η Γεωλογική μελέτη αποσκοπεί στην αναγνώριση των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής, στον 
εντοπισμό των τεχνικογεωλογικών προβλημάτων, που σχετίζονται με αυτές και στην υποβολή 
προτάσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων. 

Θα πραγματοποιηθεί γεωλογική χαρτογράφηση στην περιοχή των φυσικών και τεχνητών πρανών 
σε κλίμακα 1:1000 σε έκταση περί τα 0.007 km2. 

Στη συνέχεια. θα πραγματοποιηθεί γεωλογική αποτύπωση των προβληματικών πρανών σε 
κλίμακα 1:200. Η αποτύπωση θα πραγματοποιηθεί σε ανάπτυγμα του πρανούς που θα προέλθει 
μετά από το σκανάρισμά του με κατάλληλη τοπογραφική μέθοδο. Στην αποτύπωση  θα 
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εντοπισθούν πέραν της γεωλογίας, ρηγματώσεις, διακλάσεις, υποσκαφές, καρστικά έγκοιλα και 
άλλα στοιχεία τα οποία από μόνα τους, ή σε συνδυασμό συμβάλλουν στην αποκοπή τεμαχίων της 
βραχόμαζας και στην εκδήλωση καταπτώσεων. 

Στα πρανή θα πραγματοποιηθούν επίσης σε 2 θέσεις μικροτεκτονικές αναλύσεις με έλεγχο 
δυνητικών ολισθήσεων  και κατατάξεις βραχόμαζας κατά GSI στις ανωτέρω θέσεις των 
τεκτονικών διαγραμμάτων. 

Στη συνέχεια της γεωλογικής αποτύπωσης σε συνεργασία με τον γεωτεχνικό μελετητή θα 
προταθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων (καθαιρέσεις, ηλώσεις κλπ). 

Το αντικείμενο της Γεωτεχνικής μελέτης περιλαμβάνει: 

i. Επιλογή χαρακτηριστικών τυπικών διατομών, για την περαιτέρω γεωτεχνική διερεύνηση, 
με βάση τα αποτελέσματα της Γεωλογικής μελέτης. 

ii. Πραγματοποίηση αριθμητικών αναλύσεων με χρήση κώδικα πεπερασμένων στοιχείων 
στις χαρακτηριστικές διατομές. 

iii. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα των αναλύσεων ευστάθειας πρανούς. 

iv. Δημιουργία σχεδίων με την προτεινόμενη τεχνική λύση. 

v. Διερεύνηση θέσεων τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. 

Οι παραπάνω αναλύσεις έχουν ως σκοπό την εύρεση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης για 
την σταθεροποίηση της περιοχής ενδιαφέροντος. 

 

9. Στατική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων του Αναπαυτηρίου 
Πικιώνη 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 15.000 ευρώ 

 

10. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων του 
Αναπαυτηρίου Πικιώνη 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης:  5.000 ευρώ 

 

11. Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων του 
Αναπαυτηρίου Πικιώνη 

Ενδ. προϋπολογισμός μελέτης: 15.000 ευρώ 

Ενδ. προϋπολογισμός έργου: 70.000 ευρώ 

Τα δύο κτίρια προς αποκατάσταση είναι έργα του Πικιώνη. Πρόκειται για τους χώρους υγιεινής 
που χτίστηκαν για τις ανάγκες λειτουργίας του συγκροτήματος Αναπαυτηρίου και ναού Αγ. 
Δημητρίου Λουμπαρδιάρη καθώς και για το χώρο του παλιού αναψυκτηρίου στο βοηθητικό 
κτίριο. νοτίως του ναού. 

Το έργο περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και προώθηση της εκπονηθείσας από την ΕΦΑ Πόλης 
των Αθηνών αρχιτεκτονικής μελέτης (εγκριθείσα από την ΥΝΜΤΕ Αττικής) σε στάδιο μελέτης 
εφαρμογής και τον συντονισμό αυτής με τις προς εκπόνηση μελέτες στατικών και Η/Μ. για την 
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αποκατάσταση των (2) βοηθητικών κτισμάτων του συγκροτήματος αναπαυτηρίου Πικιώνη, 
Περιλαμβάνονται ΣΑΥ ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης.  

Πλήθος Μηχανικών (1 Αρχιτέκτονας. 1 Πολιτικός μηχανικός. 1 Η/Μ): 3 με εμπειρία > 20 ετών 

Χρόνος Περαίωσης Μελέτης: 1 μήνας  

 

Υποέργο 4: Υλοποίηση έργων υποδομών και αποκαταστάσεων μνημείων των Δυτικών Λόφων 

Στο υποέργο αυτό περιλαμβάνεται η υλοποίηση των μελετών του υποέργου 3, όπου και 
αναφέρονται και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί των έργων. 

 

Υποέργο 5. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 

1. Πρόσληψη προσωπικού 

Ενδ. προϋπολογισμός: 216.000 ευρώ 

 

2. Συντήρηση 20 μ. του δυτικού τμήματος του Διατειχίσματος, στο Άνω Άνδηρο της Πνύκας (σωζ. 
μήκους 82μ.. ύψους 3μ. και πλάτους 4.80μ.) και  προστασία των ευπαθών λίθων με λιτό, 
αναστρέψιμο στέγαστρο τοποθέτηση στεγάστρου, αναλώσιμα και εξοπλισμός 

Ενδ. προϋπολογισμός: 150.000 ευρώ 

 

3. Συντήρηση και ανάδειξη της κρήνης της Πνύκας 

Ενδ. προϋπολογισμός: 20.000 ευρώ 

 

4. Αποχωμάτωση. καθαρισμός και ανασκαφική διερεύνηση πέντε (5) υπόσκαφων θαλάμων και 
αποκάλυψη και ανάδειξη της Αγοράς του αρχαίου δήμου Κοίλης. 

Ενδ. προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ 

Το υποέργο περιλαμβάνει:  

1) όλες τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου, δεδομένου ότι αυτές υλοποιούνται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. 
Πρόκειται για τα έργα αντικατάστασης και επέκτασης των υφιστάμενων δικτύων (πυρόσβεσης, 
φωτισμού κ.λ.π.), τα οποία θα επεκταθούν σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων και σε περιοχές που 
δεν έχουν διερευνηθεί ανασκαφικά καθώς και για τις άλλες, προβλεπόμενες από την 
Προγραμματική Σύμβαση, τεχνικές εργασίες.  

2) την αποκάλυψη ανάδειξη και προστασία των Μνημείων του αρχαιολογικού χώρου 
(Διατείχισμα, Κρήνη Πνύκας, Υπόσκαφα, Αγορά αρχαίου δήμου Κοίλης).  

Ειδικότερα: 

Α. Συντήρηση του δυτικού τμήματος του Διατειχίσματος. στο Άνω Άνδηρο της Πνύκας  
(νοτίως της Ανατολικής πλευράς της Πνύκας).  
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Κατά μήκος της Ανατολικής Στοάς της Πνύκας βρίσκεται ένα από τα καλύτερα σωζόμενα 
τμήματα του Διατειχίσματος (σωζ. μήκος 82.42μ., πλάτος 4.80μ. και μέγιστο ύψος 3.00μ.) η 
κατασκευή του οποίου χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι., ενώ εκτεταμένες επισκευές 
πραγματοποιήθηκαν κατά την ελληνιστική ρωμαϊκή και πρώιμη χριστιανική περίοδο.  

Κατά τη χριστιανική περίοδο (5ος -6ος αι. μ.Χ) πραγματοποιούνται εκτεταμένες επισκευές 
του Διατειχίσματος στους λόφους των Νυμφών και της Πνύκας, ενώ ιδιαίτερα επιμελημένη 
παρουσιάζεται η κατασκευή του πύργου Μ2. του λεγόμενου «προμαχώνα», ο οποίος 
διερευνήθηκε τη δεκαετία του 1930 από την Αμερικανική Αρχαιολογική σχολή. Έκτοτε και 
μετά την παρέλευση 90 χρόνων από την αποκάλυψή του, η κατάσταση διατήρησης των 
δομικών στοιχείων του Πύργου Μ2 του Διατειχίσματος έχει επιδεινωθεί αφενός λόγω των 
κλιματολογικών συνθηκών και της άναρχης βλάστησης, αφετέρου λόγω των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. 

Οι επεμβάσεις για την προστασία 20 μέτρων του εν λόγω τμήματος του Διατειχίσματος 
περιλαμβάνουν συντήρηση και λήψη μέτρων προστασίας του ευπαθούς δομικού υλικού 
(κροκαλοπαγής λίθος). 

 

Β. Συντήρηση και ανάδειξη της κρήνης της Πνύκας. 

Πρόκειται για έναν υπόσκαφο σπήλαιο που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα σε κρήνη η οποία 
φαίνεται ότι συνδέεται με το μνημειώδες έργο υδροδότησης της Αθήνας, την εποχή του 
Πεισιστράτου (6ος αι. π.Χ).  

Η είσοδος στην Κρήνη γίνεται από ένα στενό διάδρομο με βαθμίδες που οδηγεί σε έναν 
τετράγωνο θάλαμο επιχρισμένο με κονίαμα. Το δάπεδο καλύπτεται από πολύχρωμο 
ψηφιδωτό της εποχής του Αδριανού (2ος αι. μ.Χ.). Απέναντι από την είσοδο διασώζεται 
λαξευτή κόγχη και φρέαρ με προστατευτικό στηθαίο.  

Η τροφοδοσία σε νερό γινόταν μέσω μολύβδινου σωλήνα από το Πεισιστράτειο δίκτυο. Στο 
βόρειο τοίχο υπάρχει άνοιγμα που οδηγεί μέσω ενός διαδρόμου και μιας κλίμακας σε 
υπόγεια απιόσχημη δεξαμενή, από την οποία τρεις αγωγοί χρησίμευαν αντίστοιχα για την 
εισροή. την τροφοδοσία της κρήνης και την εκροή των υδάτων.  

Σε μεταγενέστερους χρόνους η απιόσχημη δεξαμενή καταχώνεται κατά το ήμισυ και 
επενδύεται με μαρμάρινες πλάκες που σήμερα είναι ορατές στη βόρεια πλευρά του 
θαλάμου. 

Οι εργασίες ανάδειξης της κρήνης της Πνύκας περιλαμβάνουν: 

1. Συντήρηση των κονιαμάτων του κεντρικού θαλάμου και της απιόσχημης δεξαμενής καθώς 
και συντήρηση του αδριάνειου ψηφιδωτού δαπέδου.  

2. Επισκευή-περιποίηση της μεταλλικής θύρας εισόδου.  

3. Τοποθέτηση προστατευτικού διαδρόμου για την είσοδο των επισκεπτών και τη θέαση του 
μνημείου και 

4. εγκατάσταση ήπιου φωτισμού. 

 

Γ. Αποχωμάτωση. καθαρισμός και ανασκαφική διερεύνηση πέντε (5) υπόσκαφων 
θαλάμων.  

ΑΔΑ: ΩΥΕΤ7Λ7-1ΟΥ



ΣΧΕΔΙΟ 9-8-2021 

40 
 

Πρόκειται για χαρακτηριστικές, λαξευτές στο φυσικό βράχο κατασκευές που εντοπίζονται 
στους λόφους Πνύκας και Νυμφών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στους αρχαϊκούς και 
κλασικούς χρόνους ως κατοικίες, ενώ στη συνέχεια όσες υπόσκαφες κατοικίες βρέθηκαν 
εκτός των τειχών μετά την κατασκευή του Διατειχίσματος (τέλη του 4ου αι. 
π.Χ.).μετατράπηκαν σε ταφικά μνημεία. 

Τρία εξ αυτών εντοπίζονται σχεδόν πλήρως επιχωμένα στην ανατολική πλευρά του λόφου 
της Πνύκας, λαξευμένα στο μέτωπο του κάθετα διαμορφωμένου φυσικού βράχου. 

Στη βόρεια πλευρά του λόφου των Νυμφών, εντοπίζονται άλλα δύο υπόσκαφα ένα εκ των 
οποίων έχει διερευνηθεί ανασκαφικά (στο μέτωπο του φυσικού βράχου) επί της οδού 
Ακταίου και υπολείπεται η ανάδειξή του ώστε να καταστεί επισκέψιμο, ενώ το δεύτερο 
υπόσκαφο έχει σήμερα καταληφθεί από αστέγους. 

Για την ανάδειξη των εν λόγω αρχαίων μνημείων προτείνονται οι κάτωθι εργασίες: 

1. Αποχωμάτωση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την διαμόρφωση 
πρόσβασης.  

2. Αποχωμάτωση και καθαρισμός του εσωτερικού των υπόσκαφων θαλάμων. 

3. Ανασκαφική διερεύνηση αυτών. 

4. Ανάδειξη των υπόσκαφων (Διαμόρφωση εισόδου και διαδρομή πρόσβασης, ήπιος 
φωτισμός. σήμανση κλπ). 

 

Δ. Αποκάλυψη και ανάδειξη της Αγοράς του αρχαίου δήμου Κοίλης, η οποία προσδιορίζεται 
βόρεια της ομώνυμης οδού (έναντι των λαξευτών καταστημάτων) και ορίζεται από 
περιμετρικό λαξευτό αγωγό ομβρίων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς και 
ανασκαφική διερεύνηση, προκειμένου να αποκαλυφθεί η Αγορά του αρχαίου δήμου Κοίλης, 
ο περιμετρικός λαξευτός αγωγός της καθώς και η σύνδεσή τους με την δια Κοίλης οδό και το 
παρόδιο νεκροταφείο. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας. 

 

Το υποέργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΠΟΑ και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πόλης Αθηνών. σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση 
Αρχαιολογικών Έργων (ΦΕΚ 39/Α/2019) και τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). άρθρο 
177. 

Για την υλοποίηση του υποέργου προβλέπεται: 

i. η πρόσληψη 1 αρχαιολόγου και 2 ειδικευμένων τεχνιτών, για διάστημα 48 μηνών, έως την 
ολοκλήρωση της εκτέλεσης των έργων της Προγραμματικής Σύμβασης. Το ανωτέρω προσωπικό 
θα ενισχύσει το προσωπικό της Εφορείας, που απασχολείται στον αρχαιολογικό χώρο των 
Δυτικών Λόφων (1 αρχαιολόγος. 2 εργατοτεχνίτες) και θα εργάζεται υπό την εποπτεία του. 

 

Υποέργο 6. Υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης των Δυτικών Λόφων (για 3 έτη) 

 

1. Υπηρεσία φύλαξης των Δυτικών Λόφων 

Ενδ. προϋπολογισμός: 900.000 ευρώ 
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Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την παροχή 24ωρης φύλαξης, 365 ημέρες το χρόνο. 
Περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης των Λόφων με 3 βάρδιες 8ωρης απασχόλησης προσωπικού, με 
τρία (3) άτομα ανά βάρδια και δύο (2) οχήματα περιπολίας με το πλήρωμά τους, διαθέσιμα 
αποκλειστικά για τον χώρο.  

 

2. Υπηρεσία συντήρησης φυτών και χώρου των Δυτικών Λόφων  

Ενδ. προϋπολογισμός: 375.000 ευρώ 

H υπηρεσία συντήρησης των φυτών και του χώρου σε ετήσια βάση περιλαμβάνει: 

Α)Τη διαμόρφωση των λάκκων των φυτών για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του 
ποτίσματος. 

Β) Την κοπή των ξερών χόρτων (αποχλόαση) σε όλο τον χώρο  

Γ) Κλαδεύσεις δένδρων σε παρόδιες θέσεις για τη διευκόλυνση της κίνησης και σε θέσεις θέας. 

Δ) Την φυτοπροστασία κυρίως με την καταπολέμηση της πευκοκάμπιας και κάθε άλλης 
διαπιστούμενης προσβολής. 

Ε) Την κοπή και απομάκρυνση ξερών δένδρων σε ολόκληρη την περιοχή. 

ΣΤ) Την αντικατάσταση των ξερών δένδρων που θα απομακρύνονται. 

Ζ) Τη συντήρηση των αυλάκων απαγωγής των ομβρίων υδάτων. 

Η) Την καταπολέμηση  των εισβλητικών ειδών και την εν γένει απομάκρυνση ξενικών ειδών. 

Εκτός των εργασιών συντήρησης της βλάστησης, σε ετήσια βάση θα πραγματοποιείται 
προγραμματισμένη συντήρηση του αντλητικού συγκροτήματος (αντλία, ηλεκτρικός πίνακας, 
συνδέσεις) και έλεγχος του συστήματος άρδευσης με έλεγχο των δικτύων και πιθανές 
αντικαταστάσεις από φθορές ή βλάβες. Τέλος, κατά τη θερινή περίοδο θα πραγματοποιούνται 
προγραμματισμένοι έλεγχοι του τριτεύοντος δικτύου (σταλάκτες, λάστιχα, λάκκοι φυτών) για την 
εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του.  

Επιπλέον, περιλαμβάνονται ετήσιες επισκευές-συντηρήσεις στοιχείων του Λόφου (αστικός 
εξοπλισμός, φωτισμός, μονοπάτια κ.α.) ενώ θα ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι 
κατάλληλα διαμορφωμένες βάσεις δεδομένων των διάφορων επεμβάσεων στο φυτικό υλικό και 
τον εξοπλισμό των Λόφων. 

 

3. Υπηρεσία καθαρισμού  των Δυτικών Λόφων 

Ενδ. προϋπολογισμός: 960.000 ευρώ 

Περιλαμβάνει υπηρεσίες καθαρισμού των Λόφων με 2 βάρδιες 8ωρης απασχόλησης 
προσωπικού, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Τις ημέρες που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες  
καθαριότητας (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και αργίες) θα απασχολούνται 12 εργαζόμενοι ενώ τις 
υπόλοιπες ημέρες (Τρίτη έως Παρασκευή) θα απασχολούνται 6 εργαζόμενοι. Το προσωπικό θα 
φροντίζει για την συλλογή και καθαρισμό ολόκληρου του χώρου των Λόφων (μνημείων, 
πράσινων επιφανειών, μονοπατιών και πλατωμάτων) τον καθαρισμό των χώρων υγιεινής καθώς 
και το άδειασμα των καλαθιών σε καθορισμένα σημεία του χώρου. 

ΑΔΑ: ΩΥΕΤ7Λ7-1ΟΥ
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