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Αρταιολογικό Μοσζείο και Μοσζείο Δνάλιφν Αρταιοηήηφν
Ο δεκόζηνο ρώξνο, ε αξρηηεθηνληθή θαη ε αηζζεηηθή ηνπ απνηεινύλ θνηλσληθό αγαζό. Οη
δεκόζηνη θαη θαη’ αξρήλ αλνηρηνί δηαγσληζκνί δηαζθαιίδνπλ αθξηβώο απηό ην θνηλσληθό αγαζό,
δειαδή ηε βέιηηζηε πνηόηεηα έξγσλ ζηνλ δεκόζην ρώξν, κε όξνπο δηαθάλεηαο, ινγνδνζίαο θαη
αληηθεηκεληθόηεηαο, πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα επξεία ζπκκεηνρή θαη θαηάζεζε
πξσηόηππσλ ηδεώλ.
Σύκθσλα κε Κνηλή Αλνηρηή Επηζηνιή ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ & ηνπ Σπιιόγνπ
Ειιήλσλ Αξραηνιόγσλ, ε ίδξπζε Μνπζείνπ Ελαιίσλ Αξραηνηήησλ, ζην θηίξην ηνπ Σηιό ζηνλ
Πεηξαηά, ακαπξώλεηαη από ηελ αθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αλνηρηνύ αξρηηεθηνληθνύ
δηαγσληζκνύ πνπ έρεη νινθιεξσζεί από ην 2014. Σήκεξα ην έξγν αλαηίζεηαη ζε άιιν κειεηεηή
πνπ επειέγε κε άγλσζην ηξόπν θαη κε πξόζρεκα κηα «ζύκβαζε δσξεάο» πνπ ππέγξαςε ε
Υπνπξγόο Πνιηηηζκνύ κε ην Ίδξπκα Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ην
Μνπζείν Ελαιίσλ Αξραηνηήησλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηα θνλδύιηα ηνπ Τακείνπ Αλάθακςεο
κε πνζό πεξίπνπ 60 εθαηνκκπξίσλ επξώ, ελώ ε «δσξεά» ηεο εθπόλεζεο λέαο Μειέηεο από ην
Ίδξπκα, πνπ ζα θαζνξίζεη εμ’ νινθιήξνπ ηε κνξθή θαη ην ζρεδηαζηηθό ύθνο ηνπ εκβιεκαηηθνύ
έξγνπ, δελ αλαθέξεη θαλ ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ ηπρόλ δαπαλήζεθε.
Οκνίσο, ε πνξεία αλαβάζκηζεο, ε ππόγεηα επέθηαζε ηνπ Εζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ θαη
ε δηαζύλδεζή ηνπ κε ην Αθξνπόι, θαζνξίδεηαη από πξόζθαηε Υπνπξγηθή Απόθαζε αξηζκ.
558074 (ΦΕΚ 5352/Β/18.11.2021) ηεο ππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ όπνπ νξίδεη εμ αξρήο κηα
δηαδηθαζία θιεηζηνύ δηαγσληζκνύ, κε ζπκκεηέρνληεο 10 αξρηηεθηνληθά γξαθεία απνθιεηζηηθά
ηνπ εμσηεξηθνύ. Πξνβιέπεη θαη ζπκκεηνρή ειιήλσλ αξρηηεθηόλσλ, αιιά κόλνλ σο
ππνβηβαζκέλσλ ζε απινύο «ζπλεξγάηεο» γξαθείσλ ηνπ εμσηεξηθνύ. Αμηνζεκείσην είλαη θαη
εδώ όηη ην έξγν έρεη εθηηκώκελν πξνϋπνινγηζκό 290 εθ. επξώ, ελώ ε «δσξεά» ηεο ΑΜΚΕ Ν. Σ.
Λαηκνύ πνπ ζα θαζνξίζεη εμ νινθιήξνπ ηε κνξθή ηνπ έξγνπ, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 650 ρηι.
επξώ. Τν πξόγξακκα θαη νη παξάκεηξνη ηεο παξέκβαζεο απηήο δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί
δεκόζηα, νύηε έρνπλ ηεζεί ζε ζπζηεκαηηθό θνηλσληθό θαη επηζηεκνληθό δηάινγν.
Με δεδομένο όηι:
1. Τν έξγν επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ Εζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ θαη ζύλδεζήο ηνπ
κε ην Αθξνπόι θαη πηζαλώο ην ΕΜΠ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Υ.Α. ηνπ ΥΠΠΟΑ, είλαη
εκβιεκαηηθό έξγν, πνπ αθνξά ζην θεληξηθό Μνπζείν ηεο ρώξαο θαη ηελ αζηηθή αλάπιαζε ηνπ
θέληξνπ ηεο Αζήλαο. Μάιηζηα είλαη ηόζν εκβιεκαηηθό ώζηε ην αλαθνίλσζε ν ίδηνο ν
Πξσζππνπξγόο ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Άξα θαηαηάζζεηαη ζηα
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"αμηόινγα έξγα" γηα ηα νπνία πξνθύπηεη ε ππνρξεσηηθόηεηα ηνπ δηαγσληζκνύ κε βάζε ην σο
άλσ ζεζκηθό πιαίζην.
2. Τν έξγν αθόκε δελ έρεη εληαρζεί ζε θακία πεγή ρξεκαηνδόηεζεο, άιισζηε δελ είλαη αθόκε
γλσζηό ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, αθνύ απηό απνηειεί αληηθείκελν ηεο δεύηεξεο
θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ΥΠΠΟΑ.
3. Οη δσξεέο δελ εμαηξνύληαη από ην σο άλσ ζεζκηθό πιαίζην, παξά κόλν αλ έρεη δεηεζεί θαη
έρεη δνζεί εμαίξεζε από αξκόδην Σπκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο,
ερφηάηαι ο σποσργός:
1. Έρεη δεηεζεί εμαίξεζε γηα ην έξγν απηό από ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηνπο
αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο; Αλ λαη πόηε, κε πνην έγγξαθν θαη πνην ζπκβνύιην απνθάζηζε
ηελ εμαίξεζε; Τη πξνηίζεηαη λα θάλεη γηα λα επαλέιζεη ε λνκηκόηεηα κεηά ηελ παξάθακςε ηνπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ από ηελ αλσηέξσ ΥΑ;
2. Πώο αμηνινγεί ηνλ απνθιεηζκό ειιήλσλ αξρηηεθηόλσλ (κε Απόθαζε ηεο ππνπξγνύ
Πνιηηηζκνύ) από ηε δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο γηα ην έξγν επέθηαζεο θαη
αλαβάζκηζεο ηνπ θεληξηθνύ θαη κεγαιύηεξνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ ηεο ρώξαο;
Ο ερφηών Βοσλεσηής

Κρίηφν Αρζένης
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