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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα 

Πληροφορίες: X. Φέρτης 

Τηλέφωνο: 210 333 8899 

Email: c.fertis@minfin.gr 

  

 

 

 

 Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής  

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 2.3 – Αποκατάσταση Κήπων Ανακτόρου στο πρώην βασιλικό 
Κτήμα Τατοϊου / Restoration of the Palace Gardens in the ex-Royal Estate of Tatoi» (κωδικός 
ΟΠΣ ΤΑ 5165757) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155). 

8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805). 

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) .    

10.  Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

11.  Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της 

αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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12. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931). 

13.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17). 

14.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1). 

15.  Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1). 

16.  Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 

Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.  

17.  Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, 

ST 10152/21 ADD 1). 

18.  Την υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των 

Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

19.  Την υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 

2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

20.  Την υπ’ αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 

2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.  

21.  Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) «SUB. 2.3 Αποκατάσταση Κήπων Ανακτόρου στο πρώην βασιλικό 

Κτήμα Τατοϊου / Restoration of the Palace Gardens in the ex-Royal Estate of Tatoi », με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 

5165757, της Δράσης με ID 16875, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 25/07/2022. 

22.  Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας 

αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΤΑΑ, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1_Ε8 

Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.  

23.  

 
Αποφασίζει 

Την Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB. 2.3 – Αποκατάσταση Κήπων Ανακτόρου στο πρώην βασιλικό 

Κτήμα Τατοϊου / Restoration of the Palace Gardens in the ex-Royal Estate of Tatoi » και κωδικό ΟΠΣ 

ΤΑ 5165757 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση – NextGeneration EU, και αφορά στην αποκατάσταση του πυρήνα του ανακτορικού κήπου στη 

μορφή του κατά την περίοδο τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, βάσει των διατιθέμενων 

ιστορικών στοιχείων με γνώμονα την ασφαλή χρήση του κήπου από το κοινό.  
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 1. Πράσινη Μετάβαση 

Άξονας (Component) 
1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού 

αποθέματος της χώρας και χωροταξική 

μεταρρύθμιση 

Τίτλος Δράσης (Measure) 
16875 - Ανάπτυξη υποδομών και αποκατάσταση 

κτιρίων στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι 

Υπουργείο Ευθύνης 1012700 - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Φορείς Υλοποίησης 1010811 - Διεύθυνση Προστασίας και αναστήλωσης 

Νεωτέρων και Σύγχρονων μνημείων 

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η δημόσια δαπάνη του έργου που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 014, 

ανέρχεται σε ποσό ύψους 3.000.000,00€ και αναφέρετε στον πίνακα που ακολουθεί.   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΔΕ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 

2022ΤΑ01400097 

SUB. 2.3 – Αποκατάσταση 

Κήπων Ανακτόρου στο 

πρώην βασιλικό Κτήμα 

Τατοϊου / Restoration of 

the Palace Gardens in the 

ex-Royal Estate of Tatoi» 

 3.000.000,00 0,00 

 

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.  
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Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ST 10152/21, ST 

10152/21 ADD 1), τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα 

ακόλουθα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A 
Ορόσημο/ 

Στόχος 
Ονομασία 

Ποιοτικοί δείκτες 
(για τα Ορόσημα) 

Ποσοτικοί δείκτες 
(για τους Στόχους) 

Χρονοδιάγρα
μμα 

ολοκλήρωσης 

Περιγραφή 
Οροσήμου/ 

Στόχου Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Στόχος Τρίμηνο Έτος 

RRF 
041 

Ορόσημο 
 

Ανάπτυξη 
υποδομών 
και 
αποκατάσταση 
κτιρίων στο 
πρώην 
βασιλικό 
κτήμα στο 
Τατόι. 

Επιβεβαίωση της 
ολοκλήρωσης των 
εργασιών 
και των 
υπηρεσιών με την 
υπογραφή του 
εντύπου 
ολοκλήρωσης από 
τον επόπτη 
κατασκευών 

   Q4 2025 Ολοκλήρωση όλων των 
εργασιών στο πλαίσιο 
του 
προγράμματος 
«Ανάπτυξη υποδομών 
και αποκατάσταση 
κτιρίων στο πρώην 
βασιλικό κτήμα στο 
Τατόι», 
συμπεριλαμβανομένων: 
i) έργων υποδομής· 
ii) της αποκατάστασης 
του ανακτόρου για να 
επαναχρησιμοποιηθεί 
ως μουσείο· 
iii) της επίδειξης του 
ανακτόρου· 
iv) της αποκατάστασης 
του κτιρίου αγροτικής 
χρήσης και της 
επαναχρησιμοποίησής 
του ως μουσείου· 
v) μουσειολογικής 
μελέτης για το νέο κτίριο 
αγροτικής χρήσης· 
vi) της αποκατάστασης 
των κήπων του 
ανακτόρου· 
vii) της συντήρησης και 
της αποκατάστασης των 
τεχνουργημάτων· 
viii) της καταγραφής, 
τεκμηρίωσης και 
καταχώρισης των 
τεχνουργημάτων· και 
ix) της ψηφιοποίησης 
του έντυπου αρχειακού 
υλικού που 
έχει βρεθεί.  

RRF 
041_1 

Παρακολούθησης 

- Ενδιάμεσοι ΤΑ 
Γνωστοποίηση 
ανάθεσης για 
όλες τις 
συμβάσεις 

    Q3 2023  
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Δ. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης υποχρεούνται να υλοποιήσουν το έργο σύμφωνα  

με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

 

 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

  

 

 
Θεόδωρος Σκυλακάκης 

 

Παραρτήματα 
 

- Παράρτημα Ι: Υποχρεώσεις Υπουργείου Ευθύνης - Φορέα Υλοποίησης  

- Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Αποδέκτες προς Ενέργεια  

1. Διεύθυνση Προστασίας και αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων μνημείων, Υπόψη κ. 

Καλλιόπης Δήμου, kdimou@culture.gr 

2. Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπόψη κ. Σταυρούλας Φωτοπούλου, 

sfotopoulou@culture.gr, dnpk@culture.gr 

 

3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπόψη κ. Φανής 

Καραμήτσα,  fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr 

 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση  

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, minoff@culture.gr  

2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. I. Τσακίρη, deputy.minister@mnec.gr  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ,  hellaskps@mnec.gr  

4. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπόψη κ. Ιωάννη 

Μυλωνά  imilonas@culture.gr 

 

5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

gdoy@culture.gr 

 

 

 

 

 

mailto:kdimou@culture.gr
mailto:fkaramitsa@mnec.gr
mailto:protokollo@mnec.gr
mailto:minoff@culture.gr
mailto:deputy.minister@mnec.gr
mailto:hellaskps@mnec.gr
mailto:imilonas@culture.gr
mailto:gdoy@culture.gr
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Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής  

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  

2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «SUB. 2.3 – Αποκατάσταση 

Κήπων Ανακτόρου στο πρώην βασιλικό Κτήμα Τατοϊου / Restoration of the Palace Gardens in the ex-

Royal Estate of Tatoi » αναλαμβάνουν να τηρήσουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  

(i) Να τηρούν την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά την εκτέλεση της υλοποίησης του Έργου 

και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, 

την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με 

Αναπηρίες.  

(ii) Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της 

επίτευξης  των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής 

πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής 

χρηματοδότησης.  

 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Α Το Υπουργείο Ευθύνης αναλαμβάνει: 

(i) Να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη καταχώριση από τον Φορέα υλοποίησης στο ΟΠΣ ΤΑ 

των αναγκαίων δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, 

δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο της Έργο. 

(ii) Να υποστηρίζει το Φορέα υλοποίησης και να μεριμνά για την διοικητική και επιχειρησιακή του 

επάρκεια καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης του Έργου.  

(iii) Να συντονίζει και να παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο του Έργου και να υποστηρίζει τον 

Φορέα Υλοποίησης στην ορθή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και επίτευξης 

Οροσήμων και Στόχων.  

(iv) Να ενημερώνει την Υπηρεσία Συντονισμού για την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, την 

επίτευξη των Οροσήμων και Στόχων και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που 

ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους. 

(v) Να βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των 

Οροσήμων/Στόχων του Έργου μετά τη σχετική δήλωση του Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών.  

(vi) Να ορίζει την αρμόδια υπηρεσία ή/και συλλογικό όργανο συντονισμού για την επικοινωνία με 

την Υπηρεσία Συντονισμού αναφορικά με την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την 

επιτάχυνση της υλοποίησης του Έργου  
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(vii) Να μεριμνά ως Φορέας Χρηματοδότησης, για τη διάθεση των απαιτούμενων κατ’ έτος 

πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να εποπτεύει τις 

πραγματοποιθείσες πληρωμές του Έργου.  

 

 

Β. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

Να υλοποιήσει αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσει την επίτευξη των Επιχειρησιακών 

ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης 

και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ. 

(i) Να προβαίνει, όπου απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, στη σύναψη συμβάσεων ή/και 

την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία. 

(ii) Να καταχωρεί στο ΟΠΣ ΤΑ τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, 

αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο  του Έργου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών και κατά περίπτωση, να διασφαλίζει την 

καταχώρηση των ανωτέρω δεδομένων από τον Ανάδοχο και να επιβεβαιώνει την ορθότητα και 

πληρότητά τους. 

(iii) Να αναθέσει σε Ανεξάρτητο Ελεγκτή την επιβεβαίωση της επίτευξης των  Οροσήμου/Στόχου 

του Έργου και να υποβάλει τις εκθέσεις αυτού στην Υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών. Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής επιλέγεται σύμφωνα με 

τον ν. 4412/2016 εφόσον ο Φορέας υλοποίησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, άλλως 

σύμφωνα με τους εφαρμοστέους για τον Φορέα υλοποίησης κανόνες περί ανάθεσης 

συμβάσεων. 

(iv) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του ΟΠΣ ΤΑ, τα τυποποιημένα 

έντυπα προγραμματισμού και υλοποίησης που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση, 

παρακολούθηση και έλεγχο του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο 

διαδικασιών.  

(v) Να υποβάλει στην Υπηρεσία Συντονισμού σχέδια διακήρυξης, σύμβασης ή τροποποίησης 

αυτής προκειμένου να λαμβάνει σύμφωνη γνώμη, όπου απαιτείται, για τις αντίστοιχες 

διαδικασίες της διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις Έργων  που εκτελούνται με ίδια μέσα, υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα 

εξέτασης για τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.  

(vi) Να εποπτεύει τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να 

προβαίνει στην πληρωμή του Αναδόχου,  σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.   

(vii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου 

Ευθύνης, τυχόν αίτημα τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης. 

(viii) Να τηρεί ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, 

σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του 

Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε 

κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν για πέντε (5) έτη μετά την αποπληρωμή της 

Δράσης ή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες 

ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

(ix) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου. 
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(x) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

(xi) Να αποστέλλει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνει την πρόσβαση στελεχών ή 

εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή  στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των 

Δράσεων/Έργων, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι 

ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και 

μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν 

τα ισοδύναμα δικαιώματα. 

(xii) Να συλλέγει, σε τακτά χρονικά διαστήματα,  τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς και 

τυχόν ειδικούς δείκτες που ορίζονται από τον Κανονισμό και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά, 

στην Υπηρεσία Συντονισμού τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή εντός των προθεσμιών που 

αυτή θέτει. 

3.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται: 

(i) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του 

τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες 

ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.  

(ii) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι 

δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων 

Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.  

4. ΕΛΕΓΧΟΙ  

Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται: 

(i) Να θέτει στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και 

ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.   

(ii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά 

όργανα και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης 

του Έργου, και να διευκολύνει τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας 

οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί. 

 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Το Υπουργείο Ευθύνης και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν: 

(i) Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στις Δράσεις/Έργα, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου 

και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού. 

(ii) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί 

η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα 

Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία 

λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός 
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κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας 

παρέμβασης του Έργου.  

(iii) Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν, το 

έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(iv) Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη 

περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας 

τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση. 

6. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι φορείς υλοποίησης αναλαμβάνουν: 

(i) Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία για 

χρονική περίοδο πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρωση του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται 

μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας 

και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε 

εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την 

επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, 

απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να 

ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση 

απαιτήσεων. Εάν οι διοικητικές ή οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, 

τηρούνται αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και 

καθορίζουν τις δράσεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. 

 
 
Παράρτημα ΙΙ : ΤΔΕ 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ 
Ταμείου Ανάκαμψης

A: Ταυτότητα Έργου

A.1 Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) Κωδ.: 1 Περιγραφή: Πράσινη Μετάβαση

A. 2 Αξονας (Component) Κωδ: 1.2 Περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση 
του κτιριακού αποθέματος 
της χώρας και χωροταξική 
μεταρρύθμιση

A.3 Τίτλος Δράσης (Measure) Ανάπλαση πρώην βασιλικών κτημάτων Τατοίου

A.4 Κωδικός Δράσης (Measure) 16875

A.5 Προϋπολογισμός Δράσης 
(Measure) στο ΕΣΑΑ

39.911.084,00€

A.6 Τίτλος Έργου (Subproject) στο 
ΕΣΑΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΠΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

A.7 Κωδικός ΤΔΕ/ΟΠΣ ΤΑ 5165757

A.8 Ημερομηνία Υποβολής ΤΔΕ -
A.9 Ημερομηνία ένταξης στο ΤΑ

A. 10 Π ροϋπολογ ισμός Έργου 
(Subproject) στο ΕΣΑΑ

2.419.354,84C

A.11 Προτεινόμενος προϋπολογισμός 
στο ΠΔΕ

3.000.000,006

A.12 Είδος Έργου Επένδυση

A. 13 Τύπος Έργου Δημόσιο

A.14 Διασυνοριακό ή πολύ κρατικό 
έργο

ΟΧΙ

A.14.1 Αν ΝΑΙ: Χώρα -
A.14.2 Αν ΝΑΙ: Τίτλος συσχετιζόμενου 

έργου
A.15 Το έρνο υλοποιείται με την μορφή 

ΣΔΙΤ
ΟΧΙ

A. 16 Το έργο ενέχει κρατική ενίσχυση ΟΧΙ

A.16.1 Αν ΝΑΙ: Εφαρμοστέος Κανονισμός 
Κρατικών Ενισχύσεων

-

A. 16.2 Αριθμός έγκρισης καθεστώτος 
(SANI)

-

A. 17 Το έργο αφορά Χρηματοδοτικό 
Μέσο

ΟΧΙ

A.17.1 Αν ΝΑΙ: Είδος Χρηματοδοτικού 
Μέσου

-

A. 18 Ημερομηνία έναρξης έργου 01/06/2023

A.19 Ημερομηνία λήξης έργου 31/12/2025

A.20 Υπουργείο Ευθύνης Κωδ: 1012700 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

A.20.1 Υπηρεσία Κωδ: 1090209 Περιγραφή: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ 
ΥΠΠΟΑ (ΕΔΕΠΟΛ)

A.20.2 Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 
Υπουργείου Ευθύνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

A.20.3 Ιδιότητα Υπευθύνου Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΔΕΠΟΛ

A.20.4 Τηλέφωνο Υπευθύνου 210 3307601
A.20.5 Ηλεκτρονική Ταχυδρομείο 

Υπευθύνου
lmilonas(S>culture.Rr
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Τροποποίηση/ επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου

Α. 21 Αντικείμενο τροποποίησης/ 
επικαιροποίησης

~

Α. 22 Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / 
επικαιροποίησης

Β: Κατάταξη Έργου σύμφωνα με τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Β.1 Πρωτοβουλία EE (Flagship) Κωδ: 2 Περιγραφή: Renovate
Β.2 Τομέας Πολιτικής κατά COFOG2 Κωδ: 08.6 Περιγραφή; Recreation, culture and religion n.e.c.
Β.3 Πεδίο Παρέμβασης (Intervention 

field)
Κωδ: 026 Περιγραφή: Energy efficiency renovation or energy 

efficiency measures regarding public 
infrastructure, demonstration projects and 
supporting measures

Β.4 Κλιματική Σηματοδότηση (Climate 
Tagging)

*

Β.5 Περιβαλλοντική Σήμανση 
(Environmental Tag)

■

Β.6 Ψηφιακή Σήμανση (Digital Tag) •
Β.7 Πράσινη Διάσταση

Β.8 Ψηφιακή Διάσταση

Β.9 DNSH 0 - Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Γ.1 Είδος Φορέα Φορέας υλοποίησης

Γ.1.1 Φορέας Κωδ: 1010811 Περιγραφή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Γ.1.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Γ.1.3 Περιφέρεια Αττικής

Γ.1.4 Δήμος Αχαρνών

r.i.5 Διεύθυνση Έδρας 3ρς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 42 8ι ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Γ.1.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 104 33

Γ.1.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

Γ.1.8 Ιδιότητα -  Θέση στο Φορέα ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ

Γ.1.9 Τηλέφωνο 210-52.19.020

r . i . io Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας kdimoufflcuiture:Rr

doansnnSculture.gr

Ιστοχώρος Φορέα dpansmiScuiture.gr

Γ: Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων

Γ.2 Είδος Φορέα Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης

Γ.2.1 Φορέας Κωδ: 1010811 Περιγραφή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Γ.2.2 Νομική Βάση Αρμοδιοτήτων ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Γ.2.3 Περιφέρεια Αττικής

Γ.2.4 Δήμος Αχαρνών

Γ.2.5 Διεύθυνση Έδρας 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 42 & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Γ.2.6 Ταχυδρομικός Κώδικας 104 33

Γ.2.7 Αρμόδιος Επικοινωνίας ΚΑΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Γ.2.8 Ιδιότητα -  Θέση στο Φορέα ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ.2.9 Τηλέφωνο 210 5219021

Γ.2.10 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας ikarani@culture.gr

Γ.2.11 Ιστοχώρος Φορέα dpansm@culture.gr

Δ: Φυσικό Αντικείμενο

Δ.Χ Περιγραφή φυσικού Αντικειμένου Έργου * •

Η ανέγερση του κτηρίου του Θερινού Ανακτόρου στο πρώην βασιλικό κτήμα ξεκίνησε το 1884 και ολοκληρώθηκε το 1886. Η διαμόρφωση 
του ιστορικού κήπου γύρω από το Ανάκτορο, καθώς και οι εργασίες ανάπλασης όλου του κτήματος είναι έργο του Λουδοβίκου Μύντερ 
Δανού δασολόγου και φιλέλληνα, διευθυντή του κτήματος (1873-1892), τον οποίο προσέλαβε ο Γεώργιος Α' καθώς και στη συνέχεια, ο 
διάδοχός του στη διεύθυνση του κτήματος, Ότο Βάισμαν (1893-1914).

Ο κήπος διαμορφώνεται στη νότια πλευρά του Ανακτόρου, με θέα προς τον ελαιώνα, την Αθήνα και τον Σαρωνικό.
Από τη στάθμη αυτή, ξεκινά μια διπλή πλατιά μαρμάρινη σκάλα σε συμμετρική διάταξη, για την πρόσβαση στην κατώτερη στάθμη των 

κήπων. Ανάμεσα στις δύο κλίμακες είναι λαξευμένη σπηλιά στην οποία είχε τοποθετηθεί μαρμάρινη γούρνα σε οβάλ σχήμα. Στο βάθος της 
κόγχης εντοιχίστηκε μαρμάρινο κεφάλι λιονταριού, από το στόμα του οποίου έπεφτε νερό.

Στο κέντρο της πλατείας που διαμορφωνόταν, υπήρχε στρογγυλό παρτέρι στο οποίο κατέληγαν ελικοειδείς δρομίσκοι. Στη στάθμη αυτή 
κατασκευάστηκε το 1956 κολυμβητική δεξαμενή η οποία θα καθαιρεθεί. Από τη στάθμη αυτή και κάτω, διαμορφώνεται η κεντρική αλέα 
των κήπων και εκατέρωθεν, μονοπάτια σε διάταξη με ομόκεντρους κύκλους. Ενώ από τη δυτική πλευρά των κήπων δεν υπάρχει περίφραξη, 
στο ανατολικό όριο διασώζεται μέχρι και σήμερα χαμηλό τοιχίο με κιγκλίδωμα για τον διαχωρισμό της ανακτορικής ενότητας από την 
περιοχή της αγροτικής δραστηριότητας του κτήματος και των κατοικιών του προσωπικού.

Η μελέτη αποκατάστασης των κήπων του Ανακτόρου, στοχεύει στην εν γένει ανάδειξη της ανακτορικής ενότητας του κτήματος, 
παράλληλα με το έργο αποκατάστασηςτου κτηρίου του Θερινού Ανακτόρου και του παρακείμενου κτηρίου των Μαγειρείων.

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν στην αποκατάσταση του πυρήνα του ανακτορικού κήπου στη μορφή του 
κατά την περίοδο τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, βάοει των διατιθέμενων ιστορικών στοιχείων με γνώμονα την ασφαλή χρήση 
του κήπου από το κοινό.

Οι εργασίες αφορούν:

•  Τμηματική απομάκρυνση, με κατάλληλες τεχνικές και μέσα, μελών της σκάλας που απαιτείται να απομακρυνθούν (καπάκια (στηθαία) -  
σοβατέπι (σκαλομέρια), συμπαγή τμήματα σκαλοπατιών (πάτημα-ρίχτι), πλάκες πατημάτων και διακοσμητικά στοιχεία (βάζα).

•  Σήμανση και αρίθμηση των μελών που απαιτείται να απομακρυνθούν.

•  φύλαξη και προστασία των μελών που θα απομακρύνονται (με κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και συνθηκών).

•  Καθαρισμός από την χλωρίδα και το ριζικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί.

•  Σημειακές εργασίες ενίσχυσης, συμπλήρωσης του λίθινου φορέα της σκάλας (ενέματα κ.ά.).

•  Επανατοποθέτηση όλων των υπαρχόντων μελών που έχουν απομακρυνθεί

•  Περαιτέρω υποθεμελιώσεις, αντιστηρίξεις όπου απαιτείται και εργασίες αποστράγγισης.

•  Επανατοποθέτηση βάσει της ιστορικής φωτογραφικής τεκμηρίωσης των γλαστρών που βρίσκονται αποθηκευμένες στην περιοχή του 
αστυνομικού τμήματος.

•  Υποστύλωση του ημιθολίου.

•  Αφαίρεση στηθαίου με μπαλούστρα, πάνω από το ημιθόλιο, και αντικατάστασή τους με μεταλλικό κιγκλίδωμα, κατά τον αντίστοιχο 
σχεδίασμά στο ανάκτορο, βάσει της ιστορικής φωτογραφικής τεκμηρίωσης, καιτων εγκεκριμένων μελετών.

•  Τοπική ανάταξη λίθων στον θόλο.

•  Βαθύς καθαρισμός από την χλωρίδα και το ριζικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί, εντοπισμός παθολογίας, (καθιζήσεις κ.ά) και 
αναδιάταξη/ανασύσταση της στρωματολογίας υλικών του βατού εδάφους πάνω απο το grotto και εργασίες βελτίωσης της 
αποστραγγιστικής ικανότητας της συγκεκριμένης περιοχής σύμφωνα με τις προτάσεις της εγκεκριμένης μελέτης.
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•  Διαλογή και συγκέντρωση λίθων του συμπαγούς τμήματος της περίφραξης που έχουν αποκολληθεί και βρίσκονται εντός της περιοχής 
των ανακτορικών κήπων.

•  Εκσκαφή χάνδακα εκατέρωθεν της περίφραξης, για τον εντοπισμό αστοχιών, παθολογίας, τη σημειακή επέμβαση, όπου απαιτηθεί, και 
την αποκατάσταση της αρχικής στάθμης του εδάφους, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης.

•  Επανατοποθέτηση μελών, γενική αναδιάταξη περίφραξης.

•  Συντήρηση και αποκατάσταση δίφυλλης μεταλλικής πόρτας που βρίσκεται στο μέσον του μήκους της ανατολικής περίφραξης.

•  Επανατοποθέτηση τεμαχίων κιγκλιδώματος που βρίσκονται διάσπαρτα σε περιοχές του κτήματος (ενδεικτικά Δασονομείο), αφού 
αρχικά συλλεχθούν, και αντικατάσταση στα σημεία που δεν σώζοντας όμοια με τα υπάρχοντα, βάσει σχεδίου εγκεκριμένης μελέτης.

•  Εργασίες υποθεμελίωσης σε τμήματα της περίφραξης που λειτουργούν αντιστηρικτικά λόγω υψομετρικής διαφοράς μεταξύ χωμάτινου 
παρακείμενου δρόμου και της περιοχής των ανακτορικών κήπων βάσει των εγκεκριμένων προτάσεων των σχετικών μελετών.

•  Εξυγίανση και καθαρισμός από την χλωρίδα και το ριζικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις πέτρες με προσοχή ώστε να μην 
θιγούν οι υφιστάμενες φυτεύσεις.

•  Περιορισμένες νέες διαμορφώσεις αρχιτεκτονικής τοπίου, όπως μονοπάτια ή χαμηλά κηποτεχνικά τοιχία που ορίζουν τα παρτέρια και 
τις διαδρομές, σύμφωνα με τη μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου.

•  Φυτοτεχνικά

• Εργασίες προστασίας υφιστάμενης βλάστησης.

• Αραιώσεις, καθαρισμός, κλαδέματα μορφοποίησης.

• Χωματουργικές διαμορφώσεις.

• Προμήθεια φυτών.

• Φυτοτεχνική διαμόρφωση και νέες φυτεύσεις σύμφωνα με τη μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και τις σχετικές προδιαγραφές.

• Εγκατάσταση συστήματος αυτόματης άρδευσης.

Δ.2 Κοινωνικές Κατηγορίες (Social categories)

|: Ορόσημα και Στόχοι'Εργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ

A/A Είδος
Οροσήμου/

Στόχου

Κωδικό
ς

Δράσης

Σχετικό 
μέτρο 

(μεταρρύ
θμιση ή 

επένδυση 
)

Ορόσημο 
/ στόχος

Ονομασία Ποιοτικοί 
δείκτες 
(για τα 

ορόσημα)

Ποσοτικοί δείκτες 
(για τους στόχους)

Ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα

ολοκλήρωσης

Περιγραφή
κάθε

οροσήμου 
και στόχου

Ορόσημο
Έργου

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή
βάση

ς

Στόχος Τρίμηνο Έτος

tRF_041 Πληρω μής 16875 16875_Αν 
άπτυξη 
υποδομώ 
ν και
αποκατάσ
τάση
κτιρίων
στο
πρώην
βασιλικό
κτήμα στο
Ταιόι

ορόσημο Τατόι-
ολοκλήρ
ωση
Ολων των 
εργασιών

Επιβεβαίωση
της
ολοκλήρωση 
ςτων 
εργασιών 
και των 
υπηρεσιών 
με την 
υπογραφή 
του εντύπου 
ολοκλήρωση 
ς από τον 
επόπτη 
κατασκευών

Δεν
εφαρμόζε
ται

4ο
τρίμηνο

2025 Ολοκλήρωση 
όλων των 
εργασιών 
στο
πλαίσιο του
προγράμματ
ος
«Ανάπτυξη
υποδομών
και
αποκατάστα
ση κτιρίων
στο
πρώην
βασιλικό
κτήμα στο
Τατόι»,
συμπεριλαμ
βανομένων:
ί) έργων
υποδομής'
V) Της

□

Έντυπο Δ1_Ε1
Έκδοση 1.0

Γ Τ Λ  '  Τ _  λ  Γ ί I  ■ ■  Mc">ΚΡ'ΗΛίββοτ̂ οη 
t A A C lO C l  Ζ  U I Wm m  ms Ενρω»«..·Κ CvwoqS 

t I HHSMi <··*,«:‘**c**>saw**·’!** 1
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αποκατάστα 
σης του 
ανακτόρου 
για 
να
επαναχρησι 
μοποιηθεί 
ως μουσείο" 
•ϋ) τις 
επίδειξης 
του
ανακτόρου 
ϊν) της 
αποκατάστα 
σης του 
κτιρίου 
αγροτικής 
χρήσης και 
της
επαναχρησι 
μοποίησής 
του ως 
μουσείου" 
ν) της
μουσειολογι 
κής μελέτης 
για
το νέο κτίριο
αγροτικής
χρήσης"
Vi) της 
αποκατάστα 
σης των 
κήπων του 
ανακτόρου" 
νϋ) της 
συντήρησης 
και της 
αποκατάστα 
σης των 
τεχνουργημ 
άτων" 
viii) της 
καταγραφής, 
τεκμηρίωσης 
και
καταχώρισης
ίων
τεχνουργημ 
άτων” και
ϊχ) της
ψηφιοποίησ 
ης του 
έντυπου 
αρχειακού 
υλικού που 
έχει βρεθεί.

)41_1 16785 2-1.2.
Ανακαίνισ
η -
16875_Αν 
άπτυξη 
υτιοδομώ 
ν και
αποκατάσ
τάση
κτιρίων
στο
πρώην
βασιλικό
κτήμα στο
Τατόι

Παρακολ
ούθηση

Γ νωστοπ,ο 
ίπση
ανάθεσης 
για όλες 
τις
συμβάσει
ς

3ο 2023

2 . Ωριμότητα Έργου
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ζ.1 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης 1

Ζ.1.1 Είδος Ενέργειας ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.1.2 Περιγραφή Ενέργειας Οι μελέτες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 είναι υπό εκπόνηση κατόπιν 
δωρεάς προς το ΥΠΠΟΑ.

Ζ.1.3 Ημερομηνία Έναρξης 31-12-2022

Ζ.1.4 Στάδιο εξέλιξης -

Ζ.1.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης 20-01-2023

Ζ.1.6 Αρμόδιος φορέας Κωδ: 1012700 Περιγραφή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ζ.1.7 Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωί.}: -
Ζ.1.8 Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί 

της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;
ΝΑΙ (Αρ. Απόφασης Νόμος 2215/1994-ΦΕΚ 77/τ.Α' /11.5.1994)

Ζ.1.8.1 Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον 
τρόπο απόκτησης '

Ζ.1.8.2 Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να 
αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η 
διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης:

Ζ.1.9 Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή 
εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;

*

Ζ.1.9.1 Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με X τον 
τρόπο απόκτησης:

-

Ζ.1.9.2 Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή 
άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι 
η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης:

Ζ.2 ΑΑ Ενέργειας Ωρίμανσης 2

Ζ.2.1 Είδος Ενέργειας ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ

Ζ.2.2 Περιγραφή Ενέργειας ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΠΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ»

Ζ.2.3 Η μερο μη νία Έναρξη ς 01 02 2023

Ζ.2.4 Στάδιο εξέλιξης

Ζ.2.5 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης 01-06-2023

Ζ.2.6 Αρμόδιος φορέας Κωδ: 1010811 Περιγραφή: ΔΠΑΝΣΜ

Ζ.2.7 Κωδ. Συστήματος (ή αρ. πρωτ.): -

Ζ.2.8 Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα γης επί 
της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;

ΝΑΙ (Αρ. Απόφασης Νόμος 2215/1994-ΦΕΚ 77/τ.Α' /11.5.1994)

Ζ.2.8.1 Εάν ΟΧΙ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ: Αναφέρετε τον 
τρόπο απόκτησης

«

Ζ.2.8.2 Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να 
αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η 
διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης:

Ζ.2.9 Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή 
εντός της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο;

*

Ζ.2.9.1 Εάν όχι ή εν μέρει σημειώστε με X τον 
τρόπο απόκτησης:

*

Ζ.2.9.2 Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή 
άλλο, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι 
η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης:
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Η. Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Η.1 Ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ Σχόλια

Η.1.1 Ποσό συνεισφοράς ΤΑ 2.419.354,84€

Η.1.2 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - ΦΠΑ 580.645,16€

Η.1.3 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ - Αλλο -
Η.1.4 Συνολικός προϋπολογισμός Έργου 

στο ΠΔΕ
3.000.000,00€

Η.2 Πηγές Χρηματοδότησης εκτός ΤΑ

Η.2.1 Συνεισφορά ΕΣΠΑ ΟΧΙ

Η.2.2 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο 
κωδικό ΣΑ)

ΟΧΙ

Η.2.3 Ιδιωτική Συμμετοχή ΟΧΙ

Η.2.4 Άλλη Πηγή ΟΧΙ

Η.3 Συνολικός προϋπολογισμός έργου 
(ΤΑ και άλλες πηγές)

3.000.000,OOC

Θ: Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού

ΑΑ Έτος Προϋπολογισμός

0.1 2023 450.000,00

Θ.2 2024 1.250.000,00

0.3 2025 1.300.000,00

I: Προβλεπόμενες Συμβάσεις

1.1 ΑΑ Σύμβασης 1

1.1.1 Τίτλος Σύμβασης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΠΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ 
ΤΑΤΟΪΟΥ

1.1.2 Κωδικός κατά CPV

1.1.3 Οι εργασίες αφορούν:

•  Τμηματική απομάκρυνση, με κατάλληλες τεχνικές και μέσα, μελών της σκάλας που απαιτείται να απομακρυνθούν 
(καπάκια (στηθαία) -  σοβατέπι (σκαλομέρια), συμπαγή τμήματα σκαλοπατιών (πάτη μα-ρίχτι), πλάκες πατημάτων και 
διακοσμητικά στοιχεία (βάζα).

•  Σήμανση και αρίθμηση των μελών που απαιτείται να απομακρυνθούν.
•  Φύλαξη και προστασία των μελών που θα απομακρύνονται (με κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και συνθηκών).
•  Καθαρισμός από την χλωρίδα και το ριζικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί
•  Σημειακές εργασίες ενίσχυσης, συμπλήρωσης του λίθινου φορέα της σκάλας (ενέματα κ.ά.).
•  Επανατοποθέτηση όλων των υπαρχόντων μελών που έχουν απομακρυνθεί
•  Περαιτέρω υποθεμελιώσεις, αντιστηρίξεις όπου απαιτείται και εργασίες αποστράγγισης.
•  Επανατοποθέτηση βάσει της ιστορικής φωτογραφικής τεκμηρίωσης των γλαστρών που βρίσκονται αποθηκευμένες στην 

περιοχή του αστυνομικού τμήματος.
•  Υποστύλωση του ημιθολίου.
•  Αφαίρεση στηθαίου με μπαλούστρα, πάνω από το ημιθόλιο, και αντικατάστασή τους με μεταλλικό κιγκλίδωμα, κατά τον 

αντίστοιχο σχεδίασμά στο ανάκτορο, βάσει της ιστορικής φωτογραφικής τεκμηρίωσης, και των εγκεκριμένων μελετών.
•  Τοπική ανάταξη λίθων στον θόλο.
•  Βαθύς καθαρισμός από την χλωρίδα και το ριζικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί, εντοπισμός παθολογίας, (καθιζήσεις 

κ.ά) και αναδιάταξη/ανασύσταση της στρωματολογίας υλικών του βατού εδάφους πάνω από το grotto και εργασίες 
βελτίωσης της αποστραγγιστικής ικανότητας της συγκεκριμένης περιοχής σύμφωνα με τις προτάσεις της εγκεκριμένης 
μελέτης.

•  Διαλογή και συγκέντρωση λίθων του συμπαγούς τμήματος της περίφραξης που έχουν αποκολληθεί και βρίσκονται εντός 
της περιοχής των ανακτορικών κήπων.

•  Εκσκαφή χάνδακα εκατέρωθεν της περίφραξης, για τον εντοπισμό αστοχιών, παθολογίας, τη σημειακή επέμβαση όπου 
απαιτηθεί και την αποκατάσταση της αρχικής στάθμης του εδάφους, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης.

•  Επανατοποθέτηση μελών, γενική αναδιάταξη περίφραξης.

Έντυπο Δ1_Ε1
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

•  Συντήρηση και αποκατάσταση δίφυλλης μεταλλικής πόρτας που βρίσκεται στο μέσου του μήκους της ανατολικής 
περίφρασης.

•  Επανατοποθέτηση τεμαχίων κιγκλιδώματος που βρίσκονται διάσπαρτα σε περιοχές του κτήματος (ενδεικτικά 
Δασονομείο), αφού αρχικά συλλεχθούν, και αντικατάσταση στα σημεία που δεν σώζονται, όμοια μετά υπάρχοντα, βάσει 
σχεδίου εγκεκριμένης μελέτης.

•  Εργασίες υποθεμελίωσης σε τμήματα της περίφραξης που λειτουργούν αντιστηρικτικά λόγω υψομετρικής διαφοράς 
μεταξύ χωμάτινου παρακείμενου δρόμου καιτης περιοχής των ανακτορικών κήπων βάσει των εγκεκριμένων προτάσεων 
των σχετικών μελετών.

•  Εξυγίανση και καθαρισμός από την χλωρίδα και το ριζικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις πέτρες με προσοχή 
ώστε να μην θίγουν οι υφιστάμενες φυτεύσεις.

•  Περιορισμένες νέες διαμορφώσεις αρχιτεκτονικής τοπίου όπως μονοπάτια ή χαμηλά κηποτεχνικά τοιχία που ορίζουν τα 
παρτέρια και τις διαδρομές, σύμφωνα με τη μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου.

•  φυτοτεχνικά
• Εργασίες προστασίας υφιστάμενης βλάστησης.
• Αραιώσεις καθαρισμός, κλαδέματα μορφοποίησης.
• Χωματουργικές διαμορφώσεις.
• Προμήθεια φυτών.
• Φυτοτεχνική διαμόρφωση και νέες φυτεύσεις σύμφωνα με τη μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και τις σχετικές 

προδιαγραφές.
• Εγκατάσταση συστήματος αυτόματης άρδευσης.

Σημειώνεται ότι το φυσικό Αντικείμενο του παρόντος έργου δεν έχει λάβει άλλη χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς Πόρους.

1.1.4 Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης Κώδ: 1010811 Περιγραφή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΗΛΟΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

1.1.5 Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Σύμβασης στο ΠΔΕ 3.000.000,00€

1.1.5.1 Συνεισφορά ΕΣΠΑ

1.1.5.2 Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)

I.1.5.3 Ιδιωτική Συμμετοχή *
1.1.5.4 Αλλη Πηγή

1.1.6 Εκτιμώμενος Συνολικός Προϋπολογισμός Σύμβασης 3.000.000,00C

1.1.7 ΤύποςΕργου ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ

1.1.8 Είδος Σύμβασης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.1.9 Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης Ν .4412/2016

1.1.10 Εφαρμοζόμενη διαδικασία Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των ορίων (4412/2016)

1.1.11 Ημερομηνία Δημοσίευσης 01-02-2023

1.1.12 Ημερομηνία Διαγωνισμού 01-03-2023

1.1.13 Ημερομηνία υπογραφής της νομικής δέσμευσης 01-06-2023

1.1.14 Ημερομηνία ολοκλήρωσης σύμβασης 31-12-2025

(C- ίυνέργηα -  Συμπληρωματικότατα - Επέκταση

Κ.1 Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο ΝΑΙ

Κ.1.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης Συνέργεια

Κ.1.2 Κωδικός Συσχετιζόμενουΐργου ΠΔΕ

Κ.1.3 Κωδικός Εργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ) 5136049

Κ.1.4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ: 1010811 Περιγραφή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

K.1.S Τίτλος έργου ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ (ΣΤΑΒΛΟΣ) ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

K.1.6 Προϋπολογισμός: 3.000.000,00€

K.1.7 Φυσικό αντικείμενο της Πράξης, αποτελεί η στερέωση και αποκατάσταση του κτηρίου του παλαιού Βουστασίου εντός του 
πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, καθώς και η διαμόρφωση του άμεσα περιβάλλοντος χώρου του. Το κτήριο του παλαιού 
Βουστασίου (Στάβλος) καθώς και όλα τα επί μέρους κτίσματα του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου Αττικής, 
χαρακτηρίστηκαν το 2003 με την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/535/56545/23.10.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 1620/Β/2003), ως μνημεία βάσει 
των διατάξεων του Ν.3028/2002 και ως ιστορικός τόπος το κεντρικό τμήμα του πρώην βασιλικού κτήματος.

Το κτήριο εντάσσεται στην ενότητα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής παραγωγής του κτήματος και η χρονολογία κατασκευής του 
τοποθετείται μεταξύ του 1874 και 1879, δηλαδή στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του κτήματος και ειδικότερα της 
αγροκτηνοτροφικής παραγωγής η οποία συνεχίστηκε με ιδιαίτερη άνθηση κατά τα μέσα του 20ού αιώνα.

Πρόκειται yLa ορθογωνικό σε κάτοψη κτήριο, με εξωτερικές διαστάσεις 10,70 x 40 μ. περίπου. Οι περιμετρικοί τοίχοι είναι 
λιθόκτιστοι με πάχος 70 εκ. και οι όψεις διαμορφώνονται με ημιλαξευτούς ψαμμίτες. Η είσοδος στο κτήριο γίνεται από μια 
ευρεία θύρα στη μακρά ΒΑ πλευρά του κτηρίου, ενώ αντίστοιχη θύρα υπάρχει στην απέναντι (ΝΔ) μακρά πλευρά. Τα 
παράθυρα διατάσσονται στις πλευρές του κτηρίου σε τακτές αποστάσεις, καθόλο το μήκος του. Όλα τα παράθυρα και οι 
θύρες είναιτοξωτά, με πώρινα πλαίσια που σήμερα είναι φραγμένα.

Ο εσωτερικός χώρος στη σημερινή κατάσταση είναι ενιαίος με ύψος 5,50 μ. περίπου, ενώ η κάλυψη του κτηρίου γίνεται με 
στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία φέρεται από αξονικά υψίκορμα υποστυλώματα, επίσης οπλισμένου 
σκυροδέματος. Η κατασκευή αυτή αποτελεί μεταγενέστερη επέμβαση στο κτήριο και αντικατέστησε την αρχική δίρριχτη 
στέγη του κτηρίου, η οποία είναι γνωστή από παλαιότερη φωτογραφία του 1900 περίπου. Επίσης, στηνπίσω όψη του κτηρίου 
προσαρτάται πρόχειρο νεωτερικό πρόσκτισμα διαστάσεων 2 επί 3 μ., στο οποίο εντάχθηκαν ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις του κτηρίου.

Το κτήριο, μετά την αποκατάστασή του, προβλέπεται να αποδοθεί στο κοινό ως επισκέψιμος χώρος που θα στεγάσει τις 
βασιλικές άμαξες, οι οποίες συντηρούνται από τη ΔΣΑΝΜ βάσει εγκεκριμένης μελέτης.

Έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ η προμελέτη και η Οριστική μελέτη 
αποκατάστασης του κτηρίου.

Η μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου στοχεύει πρωτίστως στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και ιστορικής του αξίας με 
αποκατάσταση της αρχικής του μορφής στο βαθμό που είναι δυνατόν, την αφαίρεση των νεωτερικών αλλοιώσεων και 
εξασφάλιση της δομικής ευστάθειας και προστασίας του.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Την εξυγίανση του κελύφουςτου κτηρίου και τη συντήρηση των μορφολογικών και δομικών στοιχείων του,

Την αφαίρεση των νεωτερικών στοιχείων, δηλαδή των υποστυλωμάτων και της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα 
οροφής με αδιατάραχτη κοπή και καθαίρεση του βοηθητικού προσκτίσματος στην πίσω όψη του κτηρίου.

Αποκατάσταση της αρχικής μορφής της στέγης βάσει των ιστορικών φωτογραφιών και παρατήρησης αντίστοιχων 
τεχνικών στα κτήρια του πρώην βασιλικού κτήματος.

Κατασκευή περιμετρικού ξύλινου παταριού για την κίνηση w v  επισκεπτών και μικρής κλίμακας εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις για εγκατάσταση βοηθητικών χρήσεων. (WC κοινού, προσωπικού καιΑμΕΑ, αποθηκευτικός χώρος, χώρος 
για Η/Μ εγκαταστάσεις).

Διάνοιξη των φραγμένων ανοιγμάτων και αποκατάστασή τους με κατασκευή νέων κουφωμάτων όμοιας μορφής με τα 
παλαιό.
Η/Μ εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις και εγκατάσταση ανελκυστήρα κοινού 
κατάλληλου και για ΑμεΑ.

Κατασκευή τάφρου αποστράγγισης περιμετρικά του κτηρίου και διαμόρφωση άμεσου περιβάλλοντος χώρου (ήπιες 
εξομαλύνσεις εδάφους κλπ.)

K.1.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης

31-12-2023

Κ2 Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο ΝΑΙ

Κ.2.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης Συνέργεια

Κ.2.2 Κωδικός Συ σχετίζομε νου Έργου ΓΙΔΕ

Κ.2.3 Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ) 5075965

Κ.2.4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ; 1010811 Περιγραφή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Κ.2.5 Τίτλος έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΑΤΟΪΟΥ

Κ.2.6 Προϋπολογισμός: 53S.081.60C

Κ.2.7 Φυσικό αντικείμενο της Πράξης, αποτελεί η αποκατάσταση του χαρακτηρισμένου ως νεώτερου μνημείου κτηρίου 
«Μαγειρείων» εντός του πρώην βασΑικού Κτήματος Τατοίόυ καθώς και η διαμόρφωση του άμεσα περιβάλλοντος χώρου 
του (υπ’αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/535/56545/23.10.2003 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ1620/Β/2003). Το κτήριο εντάσσεται στην 
Ανακτορική Ενότητα του Κτήματος και αποτελεί κτήριο συνοδείας του Ανακτόρου με χρήσεις υποστηρικτικές της 
λειτουργίας του.
Η Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω του ακόλουθου υποέργου:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΙΟΥ 
Υπάρχουν πλήρεις μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ) σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εξυγίανση του κελύφους του κτηρίου και τη συντήρηση των μορφολογικών και δομικών 
στοιχείων ταυ, ενίσχυση των κυρίων ζευκτών της στέγης, αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης προκειμένου να φιλοξενήσει 
τις νέες χρήσεις, διαμόρφωση άμεσου περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες λειτουργικές 
απαιτήσεις.
Το κτήριο πρόκειται να στεγάσειτις ακόλουθες υποστηρικτικές λειτουργίες του Ανακτόρου:
• χώρος εισόδου, εκδοτήρια εισιτηρίων εισόδου στο Ανάκτορο, πληροφορίες
• πωλητήριο αναμνηστικών ειδών Ανακτόρου,
• χώροι όπου θα διατηρηθεί in situ ο αρχικός εξοπλισμός των μαγειρείων
• καφέ-αναψυκτήριο, χώρος εκδηλώσεων
• χώροι γραφείων προσωπικού, φύλαξης και λειτουργίας συντήρησης κλπ.
• χώροι WC κοινού με πρόβλεψη για ΑμεΑ
• χώροι WC προσωπικού
• αποθηκευτικοί-βοηθητικοί χώροι
Προβλέπεται η αποκατάσταση και ανάδειξη του κτηρίου των Μαγειρείων και η διατήρηση κατά το δυνατόν περισσότερων 
αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, με σεβασμό των μεταγενέστερων οικοδομικών του φάσεων. 0  σωζόμενος 
εξοπλισμός των μαγειρείων και της κουζίνας στην ανατολική πτέρυγα όπως ψυγεία, φούρνος, αεραγωγός κλπ., 
διατηρούνται και εντάσσονται αρμονικά στην πρόταση αποκατάστασης.
Κατά τη διάρκεια των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών του έργου θα παρίσταταιΥπάλληλος της Υπηρεσίας (ΕΦΑΑΝΑΤ).

Κ.2.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης

31 12-2023

Κ.3 Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο ΝΑΙ

Κ.3.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης Συνέργεια

Κ.3.2 Κωδικός Συσχετιζόμενουΐργου ΠΔΕ

Κ.3.3 Κωδικόςΐργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ) 5076580

Κ.3.4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ: 1010811 Περιγραφή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κ.3.5 Τίτλος έργου ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

Κ.3.6 Προϋπολογισμός: 1.485.578,97C

Κ.3.7 Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην εκπόνηση των εξής αναγκαίων μελετών για δίκτυα υποδομών και 
παρεμβάσεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου:
1. δικτύου διανομής νερού από νέα παροχή ΕΥΔΑΠ για ύδρευση κτηρίων και εγκαταστάσεων.

2. δικτύου πυρόσβεσης από νέα παροχή ΕΥΔΑΠ.
3. αποκατάστασης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης από την πηγή «Κιθάρας».
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4. αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

5. δικτύου διανομής ηλεκτρικής ισχύος μέσης και χαμηλής τάσης.
6. δικτύου τηλεπικοινωνιών.

7. δικτύου και συστήματος ελέγχου/φύλαξης καθώς και περίφραξης του κεντρικού πυρήνα,
8 . διαμορφώσεων ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου κτηρίων και διαδρομών μεταξύ αυτών, εξωτερικού φωτισμού καθώς 

και στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

9. σήμανσης, στην οποία περιλαμβάνονται πινακίδες για τον προσανατολισμό των επισκεπτών, για την κυκλοφορία των 

οχημάτων, πληροφόρησης για τα μνημεία, το τοπίο και τις δραστηριότητες εντός του κτήματος.

10. χώρων στάθμευσης στις εισόδους και συνοδό συγκοινωνιακά έργα και έργα οδοποιίας.

11. ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης αστικών αποβλήτων με διαλογή σε 5 κλάσματα στην πηγή.

Προβλέπονται επίσης υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την συνδρομή της Υπηρεσίας στη σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης καθώς και στις διαδικασίες δημοπράτησης, ουμβασιαποίησης, και ελέγχου των προαναφερόμενων μελετών.

Ολες οι προαναφερόμενες μελέτες θα εκπονηθούν σε επίπεδο Μελετών Εφαρμογής με τα αντίστοιχα Τεύχη Δημοπράτησης 
προκειμένου να είναι εφικτή η δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων υλοποίησης.

Ιο  στάδιο:

Αφορά ανάθεση κατασκευής όλων των επιμέρους έργων διαχείρισης υδάτων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων, 
ηλεκτρικής ισχύος και τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα κάτωθι επιμέρους έργα:

1. Δίκτυο διανομής νερού από νέα παροχή ΕΥΔΑΠ για ύδρευση κτηρίων και εγκαταστάσεων.

2. Δίκτυο πυρόσβεσης από νέα παροχή ΕΥΔΑΠ.

3. Αποκατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης από την πηγή «Κιθάρας».

4. Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.
5. Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ισχύος μέσης και χαμηλής τάσης ·
6. Δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

2ο στάδιο:
Αφορά έργα διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, χώρων στάθμευσης, περίφραξης, συστήματος ελέγχου και φύλαξης, 
σήμανσης και συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με διαλογή στην πηγή, με την ενιαία ανάθεση 
εκπόνησης όλων των επιμέρους έργων.

K.3.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης

28-02-2023

Κ.4 Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο ΝΑΙ

Κ.4.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης Συνέργεια

Κ.4.2 Κωδικός Συοχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ

Κ.4.3 Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ) ΚΠΔ. ΟΠΣ ΤΑ 5158783

Κ.4,4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ: Περιγραφή: Διεύθυνση 
Συντήρησης 
Αρχαίων και 
Νεωτέρων 
Μνημείων

Κ.4.5 Τίτλος έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ - 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ 
ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ"

Κ.4.6 Προϋπολογισμός: 3.050.000,OOC

Κ.4.7 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου
Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στην συντήρηση αντικειμένων που προέρχονται από τους χώρους του πρώην Βασιλικού Κτήματος 
Τατοΐου, ήτοιτου Ανακτόρου, του Στάβλου και του Βουστασίου. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην συντήρηση περίπου εξήντα χιλιάδων 
(60.000) αντικείμενων ή και συνόλων αντικειμένων. Από τα αντικείμενα αυτά εξαιρείται το χαρτώο υλικό.
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Στο έργο θα πραγματοποιηθούν Εργασίες μεταφοράς αντικειμένων από τους χώρους αποθήκευσης καθώς και αρχικής προληπτικής 
συντήρησης. Στα αντικείμενα που θα επιλεχθούν για έκθεση, τα οποία υπολογίζονται σε 10.000, θα πραγματοποιηθούν συστηματικές 
εργασίες συντήρησης.

Κ.4.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης

30.06.2025

Κ.5 Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο ΝΑΙ

Κ.5.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης Συνέργεια

Κ.5.2 Κωδικός Συσχετιζόμενου ΐργου ΠΔΕ

Κ.5.3 Κωδικός'Εργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ) 5149770

Κ.5.4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ: 1010811 Περιγραφή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κ.5.5 Τίτλος έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

Κ.5.6 Προϋπολογισμός: 14.300.000,00€

Κ.5.7 Πρόκειται για κτήριο λιθόκτιστο μήκους 72 μέτρων και μέγιστου πλάτους 16 μέτρων περίπου, το οποίο αναπτύσσεται σε 
τέσσερα επίπεδα (Υπόγειο, Ισόγειο, Α' Οροφος, Σοφίτα), συνολικής επιφάνειας περίπου 4.000 τ.μ. Αποτελείται από 2 κύριες 
πτέρυγες (την ανατολική και τη δυτική) και επιστεγάζεται με ξύλινη κεραμοσκεπή. Η σημερινή εικόνα του Ανακτόρου είναι 
προϊόν μετατροπών και τροποποιήσεων που έγιναν για πρακτικούς, αισθητικούς και λόγους εκσυγχρονισμού, οι οποίες 
υλοποιήθηκαν σε τρεις κυρίως περιόδους (1η: 1884-1913, 2η: 1913-1947 και 3η: 1947-1967).
Οι επεμβάσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν διακρίνονται σε επεμβάσεις αποκατάστασης στοιχείων της όψης του 
ανακτόρου και σε επεμβάσεις που αφορούν στο εσωτερικό του. Επίσης, περιλαμβάνουν εργασίες διαμόρφωσης στον άμεσα 
περιβάλλοντα χώρο του. Ειδικότερα:

Καθαίρεση επιχρισμάτων και δομικών στοιχείων για την επαναφορά της αρχικής του μορφής.
Ενίσχυση λιθοδομής, εφαρμογή ενεμάτων των λιθοδομών και βαθύ αρμολόγημα για την στερέωση - επισκευή του 
υφιστάμενου κελύφους.
Απομάκρυνση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και κεραμοσκεπών στεγάστρων που προστέθηκαν κατά την 2η 
περίοδο λειτουργίας του κτηρίου (1913-1947) στη νότια όψη και επαναφορά των μεταλλικών χυιοσιδηρών στοιχείων 
που προϋπήρχαν.
Αποκατάσταση του δυτικού αετώματος της στέγης στην αρχική του μορφή.
Διάνοιξη οπών στις τοιχοποιίες και τις πλάκες για διέλευση εγκαταστάσεων, καθαίρεση υφιστάμενων ψευδοροφών 
όπομ απαιτείται και κατασκευή νέων για λόγους διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων.
Ανακατασκευή των ψευοδσροφών της σοφίτας.
Νέες τοιχοποιίες για λόγους εσωτερικών διαρρυθμίσεων (χώροι υγιεινής κλπ).
Τοποθέτηση ανελκυστήρα για την κίνηση στο εσωτερικό του κτηρίου και αναβατορίου για άτομα μειωμένης 
κινητικότητας.
Προσθήκη ράμπας ΑμεΑ για την κάλυψη σημειακά υψομετρικών διαφορών.
Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου υπογείου και Ανακατασκευή νέων, όμοιας μορφής όπου 
απαιτείται.
Συντήρηση υφιστάμενων ξύλινων δαπέδων και συμπλήρωση με αντίστοιχης ποιότητας ξύλινο δάπεδο όπου απαιτηθεί 
Εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης βλαφθέντων δομικών στοιχείων της ξύλινης στέγης. Στεγάνωση υγρομόνωση 
της και εφαρμογή θερμομόνωσης.
Συντήρηση υφιστάμενων εσωτερικών κουφωμάτων, κατασκευή νέων όπου απαιτηθεί με όμοιας μορφής με τα 
υφιστάμενα.
Συντήρηση υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ίδιας μορφής.
Επαναφορά ανοιγμάτων που τοιχίστη καν, αποκατάσταση των ανοιγμάτων
Επαναφορά εισόδων της βόρειας όψης στις αρχικές τους θέσεις και ανακατασκευή των περίτεχνων φουρουσκύν των 
μεταλλικών στεγάστρων.
Εκσκαφή περιμετρικά του κτηρίου για την κατασκευή δικτύου περισυλλογής όμβριων υδάτων (drainage). 
Αντικατάσταση της ηλεκτρομηχανολογικής (Η/Μ) εγκατάστασης του κτηρίου για την υποστήριξη των λειτουργικών 
αναγκών του:

α) Εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων και πρόβλεψη για κατασκευή συγκροτήματος στεγανού σηπτικού βόθρου στον 
περιβάλλοντα χώρο για τη σύνδεσή του με το δίκτυο.
β) Πρόβλεψη για όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ύδρευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, συστήματος αντικεραυνικής 
προστασίας και συστημάτων ασφαλείας του κτηρίου.
γ) Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού, ρευματοδοτών, πινάκων διανομής, τροφοδοτικών καλωδίων και γειώσεων, data, Wi
Fi.
δ) Εγκατάσταση κλιματισμού (συστήματα θέρμανσης - ψύξης- ύγρανσης-αερισμού) στο εσωτερικό του κτηρίου. Πρόβλεψη 
υποσκάψου ορύγματος στην ανατολική του πλευρά για την τοποθέτηση μηχανημάτων κλιματισμού μόνο της αίθουσας 
προβολών στο υπόγειο.
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ε) Σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων νερού κλιματισμού του κτηρίου και 
πρόβλεψη για εγκατάσταση του ενεργειακού κέντρου, στον υπόσκαφο χώρο της υφιστάμενης θέσης της κολυμβητικής 
δεξαμενής στον περιβάλλοντα χώρο.

Κ.5.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης

03-01-2025

Κ.6 Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο ΝΑΙ

Κ.6.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης Συνέργεια

Κ.6.2 Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ

Κ.6.3 ΚωδικόςΈργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ) 5161718

Κ.6.4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ: 1010811 Περιγραφή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κ.6.5 Τίτλος έργου ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

Κ.6.6 Προϋπολογισμός: 20.000.000,00€

Κ.6.7 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου

Το φυσικό αντικείμενο του εν λόγω Έργου αφορά στην κατασκευή των αναγκαίων έργων για τα δίκτυα υποδομών και παρεμβάσεις 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και χωρίζεται σε δύο (2) Υποέργα.
Υποέργο I :  "Δίκτυα Υποδομών Λειτουργικότητας", που αφορά που στην ενιαία ανάθεση κατασκευής όλων των επιμέρους έργων 
διαχείρισης υδάτων και ακαθάρτων, επεξεργασίας λυμάτων, ηλεκτρικής ισχύος και τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονταιτα κάτωθι επιμέρους έργα:
1. Δίκτυο διανομής νερού από νέα παροχή ΕΥΔΑΠ για ύδρευση κτηρίων και εγκαταστάσεων.

2. Δίκτυο πυρόσβεσης από νέα παροχή ΕΥΔΑΠ.
3. Αποκατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης από την πηγή «Κιθάρας».

4. Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

5. Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ισχύος μέσης και χαμηλής τάσης.

6. Δίκτυο τηλεπικοινωνιών.
Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλαπλά ως προς την οικονομία των πόρων και συντονισμό των ενεργειών των προτεινόμενων 
λύσεων σε πολλά επίπεδα:
- Συντονισμένες χαράξεις των δικτύων (ιδιαίτερης σημασίας καθότι θα πρόκειται για υπογειοποιη μένα στο σύνολο τους δίκτυα).

- Συντονισμένες μηκοτομέςτων δικτύων - Συντονισμένες επιλογές εξοπλισμού.

- Συντονισμένες χωροθετήσεις εγκαταστάσεων (αντλιοστάσια, βανοστάσια, δεξαμενές, φρεάτια, χώρους πινάκων κλπ.).

- Ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων ενεργειακής κατανάλωσης με βάση τις αρχές της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Υποέρνο 2: "ΛοιπάΈργα Λειτουργικότητας", που αφορά στα έργα διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, χώρων στάθμευσης, περίφραξης, 
συστήματος ελέγχου και φύλαξης σήμανσης και συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με διαλογή στην πηγή, με την 
ενιαία ανάθεση εκπόνησης όλων των επιμέρους έργων.

Συγκεκριμένα, στο Υποέργο 2 προβλέπονται τα κάτωθι επιμέρους έργα:
1. Δίκτυο και σύστημα ελέγχου/φύλαξης καθώς και περίφραξη του κεντρικού πυρήνα.
2. Διαμορφώσεις ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου κτηρίων και διαδρομών μεταξύ αυτών, εξωτερικός φωτισμός καθώς και στοιχεία 
αστικού εξοπλισμού.
3. Σήμανση, στην οποία περιλαμβάνονται πινακίδες για τον προσανατολισμό των επισκεπτών, για την κυκλοφορία των οχημάτων, 
πληροφόρησης για τα μνημεία, το τοπίο και τις δραστηριότητες εντός του κτήματος.
4. Χώροι στάθμευσης στις εισόδους και συνοδό συγκοινωνιακά έργα και έργα οδοποιίας.
5. Ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αστικών αποβλήτων με διαλογή σε 5 κλάσματα στην πηγή.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλαπλά, ομοίως με το Υποέργο 1, ως προς την οικονομία πόρων και συντονισμό των ενεργειών των 
προτεινόμενων λύσεων σε πολλά επίπεδα και επιπλέον θα υπάρχει ενιαία αισθητική προσέγγιση με σεβασμό στον χαρακτήρα του 
ιστορικού τόπου.

Κ.6.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης

31-12-2025

Κ.7 Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο ΝΑΙ

Κ.7.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης Συνέργεια

Κ.7.2 Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ

Κ.7.3 Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ) 5070062

Κ.7.4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ: 18025098 Περιγραφή: ΥΝΜΤΕ Αττικής, Ανατολικής
Στερεάς και Κυκλάδων

Κ.7.5 Τίτλος έργου ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ

Κ.7.6 Προϋπολογισμός: 2.299.280,00€

Κ.7.7 Φυσικό αντικείμενο της Πράξης, αποτελεί η αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων ως νεώτερα μνημεία κτηρίων 
«Τηλεπικοινωνιών», «Οικία Αρχικηπουρού», «Βουτυροκομείο», «Οικία Φροντιστή», «Οικία Στουρμ» και «Συγκρότημα 
Στάθμευσης», εντός του πρώην βασιλικού Κτήματος Τατοίου, καθώς και η διαμόρφωση του άμεσα περιβάλλοντος χώρου τους 
(κήρυξη: ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/535/56545/23.10.2003, ΦΕΚ 1620/Β/2003). Τα κτήρια εντάσσονται στην Διοικητική Ενότητα του 
Κτήματος και αποτελούν κτήρια συνοδείας του ανακτορικού συγκροτήματος με χρήσεις που στέγαζαν κατοικία αλλά και 
διοικητικές λειτουργίες.

Κ.7.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης

31-12-2023

Κ.8 Το έργο σχετίζεται με άλλο έργο ΝΑΙ

Κ.8.1 Αν ΝΑΙ: Είδος συσχέτισης Συνέργεια

Κ.8.2 Κωδικός Συσχετιζόμενου Έργου ΠΔΕ

Κ.8.3 Κωδικός Έργου Ταμείου (ΕΣΠΑ, CEF κλπ) 5161734

Κ.8.4 Φορέας Υλοποίησης ΚΩΔ: 1010811 Περιγραφή: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κ.8.5 Τίτλος έργου ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Κ.8.6 Προϋπολογισμός: 4.300.000,00€

Κ.8.7 Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου του υφιστάμενου έργου

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:
Στερέωση- επισκευή υφιστάμενου κελύφους κτηρίου, με ενίσχυση λιθοδομής, εφαρμογή ενεμάτων των λιθοδομών και βαθύ 
αρμολόγημα.
Νέες τοιχοποιίες για λόγους εσωτερικών διαρρυθμίσεων (χώροι υγιεινής, βοηθητικοί χώροι κλπ.)
Προσθήκη ράμπας ΑμεΑ για την κάλυψη σημειακά υψομετρικών διαφορών στον χώρο του Ισογείου.

Στεγάνωση και υγρομόνωση της στέγης του κτηρίου και εφαρμογή θερμομόνωσης. Εργασίες συντήρησης κατ αντικατάστασης 
στοιχείων της ξύλινης στέγης που έχουν φθαρεί, σημειακή ενίσχυση ξύλινων δομικών στοιχείων όπου απαιτείται.
Συντήρηση υφιστάμενου σταθερού εξοπλισμού (ταΐστρες, τροχαλίες κλπ.) και ανάδειξή του, σε συνδυασμό με τη μουσειολογική 
μελέτη.
Συντήρηση εσωτερικών κουφωμάτων (μικροεπισκευές, αντικατάσταση των εξαρτημάτων) και χρωματισμός με τα αυθεντικά τους 
χρώματα. Κατασκευή νέων κουφωμάτων όπου απαιτείται με όμοιας μορφής με τα υφιστάμενα.

- Συντήρηση υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων, διάνοιξη ανοιγμάτων που έχουν σφραγιστεί και νέα κουφώματα όπου απαιτείται 
με όμοιας με τα υφιστάμενα μορφής.
Εκσκαφή περιμετρικά του κτηρίου για την κατασκευή δικτύου περισυλλογής όμβριων υδάτων (drainage). Κατά τη διάρκεια των 
απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών του έργου θα παρίσταται υπάλληλος της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, ΕΦΑ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ανατολικής Αττικής (ΕΦΑΑΝΑΤ).
Διάνοιξη οπών στις τοιχοποιίες και τις πλάκες για διέλευση εγκαταστάσεων. Κατασκευή νέων ψευδοροφών σημειακά, για λόγους 
διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων. Αντικατάσταση του συνόλου της ηλεκτραμηχανολογικής (Η/Μ) εγκατάστασης του κτηρίου

για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών του.
Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις ύδρευσης, πυρόσβεσης, πυραχνίνευσης, συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και 
συστημάτων ασφαλείας του κτηρίου.

Εγκατάσταση του απαιτούμενου εσωτερικού φωτισμού, ρευματοδοτών, πινάκων διανομής, τροφοδοτικών καλωδίων και γειώσεων, 
data, wifi.

Εγκατάσταση κλιματισμού (συστήματα θέρμανσης - ψύξης - ύγρανσης -  αερισμού) στο εσωτερικό των χώρων του κτηρίου.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

(α) Εργασίες τεκμηρίωσης των κινητών αντικειμένων και οργάνωσης της'Εκθεσης στο Νέο Βουστάσιο του Κτήματος Τατοΐου:

Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση του προς έκθεση πολιτιστικού αποθέματος, (αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή Κτήματος).

Επιλογή των προς έκθεση αντικειμένων από το πολιτιστικό απόθεμα του Τατοΐου.

Εκπόνηση Μελέτης Νοηματικού Σχεδιασμού, συγγραφή των κειμένων για τα ερμηνευτικά - εποπτικά μέσα (λεζάντες, εισαγωγικά 
κείμενα, οπτικοακουστικά μέσα κ.λπ.) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, μεταφράσεις και γλωσσική επιμέλεια.

Εκπόνηση Οριστικής Μουσειογραφικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής για την υλοποίηση τηςΈκθεσης.

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού - τεκμηρίωσης.
Εκπόνηση επιμέρους μελετών του έργου: φωτισμού, στατική και ψηφιακών εφαρμογών. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης των 
μουσειακών κατασκευών.

Γραφιστικός σχεδιασμός, παραγωγή, εγκατάσταση εποπτικού υλικού (ψηφιακές εκτυπώσεις, κοπή και εφαρμογή ειδικών μεμβρανών 
και εργασίες επεξεργασίας επιφανειών).

(β) Εξοπλισμός εσωτερικών χώρων

Προμήθεια και τοποθέτηση των μουσειακών κατασκευών της μόνιμης έκθεσης στο ΝΕΟ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ.

Προμήθεια και τοποθέτηση αναρτήσεων αντικειμένων της έκθεσης.
Παραγωγή, προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών και οπτικοακουστικών ερμηνευτικών μέσων συμπεριλαμβανομένου και του 
εξοπλισμού τηςΈκθεσης (παραγωγή περιεχομένου, προμήθεια και εγκατάσταση hardware).

Κ.8.8 Ημερομηνία ολοκλήρωσης ή προβλεπόμενη
ημερομηνία ολοκλήρωσης

31-12-2025

Λ: Γεωγραφική Χωροθέτηση Έργου

Λ.1 ΑΑ Χωροθέτησης

Λ. 2 Περιφέρεια / / (NUTS Κωδικοποίηση) NUTS Κωδ: EL30 Περιγραφή: Αττικής

Λ.3 Δήμος LAU Κωδ. Περιγραφή: Αχαρνών

Λ.4 Δημοτικό Διαμέρισμα LAU Κωδ. Περιγραφή:

Λ.5 Διεύθυνση

Α.6 Αριθμός

Λ.7 Ταχυδρομικός Κώδικας

Λ.8 Γεωχωρικές Συντεταγμένες

Μ . Δ ιασφ άλιση λειτουργίας έργου μετά την ολοκλήρωση του

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το ΥΠΠΟΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) θα 
φροντίσει για τπ λειτουργία καιτη συντήρησή του.
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Ν: Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων

N .l ΑΑ Ν.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν.3 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ Ν.4 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ν.5 ΣΧΟΛΙΑ

1
1973 ΦΕΚ 278-Α-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΝΑΙ

2
03-2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΙ

3
2003 ΦΕΚ 1620 -8- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΑΤΟΙ ΝΑΙ

4 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΝΑΙ

5
Μνημεία_Ιστορικός_Τοπος ΝΑΙ

6
Π.Δ.4-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΟΑ ΝΑΙ

7 Ορισμός Ελλεύτοντος Προϊσταμένου στη 
ΔΠΑΝΣΜ ΝΑΙ

8
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1

ΝΑΙ

9 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΝΑΙ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ο: Υπεύθυνη δήλωση

0 φορέας Υλοποίησης και το Υπουργείο Ευθύνης δηλώνουν ότι:

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή. ΝΑΙ

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έρνου, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από άλλο 
Ταμείο ή Πρόγραμμα της ΕΕ. ΝΑΙ

Έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο 
του ΕΣΑΑ. ΝΑΙ

0 Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση 
του έργου. ΝΑΙ

Όλα τα μέρη που θα εμπλακούν στην ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου έχουν δηλώσει 
γραπτώςτην απουσία σύγκρουσης συμφερόντων kolotl εάν προκόψει τέτοιος κίνδυνος θα το δηλώσουν 
αρμοδίως προς περαιτέρω αξιολόγηση, σύμφωνα με τη Δ ια δ ικ α σ ία  Δ 1 0 _Δ ια σ φ ά λ ισ η  Μ η  Σ ύ γ κ ρ ο υ σ η ς  
Σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν .

ΝΑΙ

0 φορέας/είς λειτουργίας του έργου, που θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και 
συμφωνεί/ούν με το αντικείμενο του έργου (εφόσον υφίσταται). ΝΑΙ

Π: Υπογραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τίτλος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Όνομα - Επώνυμο ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΗ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υπογραφή Υπευθύνου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

. *  ρ $ ρ ϊ-: ν φ  Ο' Γ Ο Α Μ Τ ϊ Γ Ρ Α Φ Ο 
Α Η θ'  Τ Ο  Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο
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