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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ.Φέρτης
Τηλέφωνο: 210 333 8899
Email: c.fertis@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Έργου «SUB 1.2.2 Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίου ατόμων για το 

Κάστρο της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5198124) 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) .   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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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.

12.Την υπ’ αριθμ. 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. Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.
19. Την υπ’ αριθμ. 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, ως ισχύει.

20. Την υπ’ αριθμ. 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, όπως ισχύει. 

21.Το ΒΔ 25-2-1922 - ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922 που χαρακτηρίζει το έργο ως βυζαντινό μνημείο και το με 
αριθμ. πρωτ. 183726 ΕΞΕ 2022/14.12.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

22.Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) «SUB 1.2.2 Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίου ατόμων για 
το Κάστρο της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα», με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5198124, της Δράσης με ID 16735, 
το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 24/11/2022.

23. 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. 
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Αποφασίζει

Την Ένταξη του Έργου «SUB 1.2.2 Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο 
της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5198124 στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU, και 
αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αναβατορίου καταρχήν για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων καθώς και ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Άνω Πόλη 
Μονεμβασίας, αλλά και για την ταχύτερη προσέγγιση σε αυτή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών (μεταφορά ασθενούς ή τραυματία,  πυρκαγιάς κ.α). Η εγκατάσταση του εναέριου 
αναβατορίου θα γίνει με σεβασμό στον χώρο, το τοπίο και το περιβάλλον και αποτελεί βασική 
μεταφορική υποδομή.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar) 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Άξονας (Component) 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων 
κλάδων οικονομίας της χώρας

Τίτλος Δράσης (Measure)
16735 - Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης 
θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και 
ενεργοποίηση της «Ασημένιας Οικονομίας»

Υπουργείο Ευθύνης 1012700 - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Φορέας Υλοποίησης 40130195 – Δήμος Μονεμβασιάς                                    
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Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
στη ΣΑΤΑ 014, ανέρχεται σε ποσό ύψους 6.800.360,00€ και αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί.     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΠΔΕ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΔΕ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

(ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ)

2022ΤΑ01400110

«SUB 1.2.2 Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Αναβατορίου 
ατόμων για το Κάστρο της 
Μονεμβασιάς και συνοδά 
έργα»

6.800.360,00€ 0,00

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
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Γ. ΟΡΟΣΗΜΑ/ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 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) και την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754 , τα 
Ορόσημα, οι Στόχοι και οι Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

Ποσοτικοί δείκτες
(για τους Στόχους)

Χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης1

A/A

Ορόσημο/ 
Στόχος/

Παρακολού
θηση

Ονομασία

Ποιοτικοί 
δείκτες
(για τα 

Ορόσημα)
Μονάδα 
μέτρησης Τιμή βάσης Στόχος Τρίμηνο Έτος

Περιγραφή
Οροσήμου/

Στόχου

RRF 289 Ορόσημο Αξιοποίηση της τέχνης ως
συνταγογραφούμενης θεραπείας.

Έκθεση
ολοκλήρωσης, η 
οποία
περιλαμβάνει 
πιστοποίηση από 
τους δικαιούχους
για την ολοκλήρωση 
της επένδυσης

Q4 2025 Ολοκλήρωση του έργου της τέχνης 
ως συνταγογραφούμενης 
θεραπείας, βελτίωση της φυσικής 
πρόσβασης και παροχή 
συστημάτων ξεναγήσεων με 
ακουστικά και οπτικά βοηθήματα 
σε πολιτιστικούς χώρους, όπως 
μουσεία, θέατρα, φεστιβάλ, 
αρχαιολογικούς χώρους και 
προώθηση παρεμβάσεων που 
χρησιμοποιούν τις τέχνες και τον 
πολιτισμό για να βοηθήσουν στην 
ανάρρωση από ζητήματα ψυχικής 
υγείας.

RRF 
289_1

Παρακολούθηση Αναθέσεις συμβάσεων στο πλαίσιο 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών 
για i) τη βελτίωση των υποδομών 
προσβασιμότητας (δημόσιοι και 
ιδιωτικοί οργανισμοί). ii) την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
και iii) προγράμματα για άτομα ηλικίας 
65 ετών και άνω ή για άτομα με 
αναπηρία (όλες στο πλαίσιο του 
υποέργου 1). iv) την εκπόνηση έκθεσης 
σχετικά με τη συνεργατική δομή και 
προτάσεις όσον αφορά το θεσμικό 
πλαίσιο για την αξιοποίηση της τέχνης 
ως συνταγογραφούμενης θεραπείας 
(υποέργο 2). v) την ανάπτυξη πιλοτικών 
μηχανισμών στήριξης και διοργάνωση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης 
(υποέργο 2)

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. Δήμος Μονεμβασιάς, sofia@molaoi.gr

2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπόψη κ. Ιωάννη 
Μυλωνά  imilonas@culture.gr

3. Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων, dabmm@culture.gr

4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Υπόψη κ. Φανής 
Καραμήτσα,  fkaramitsa@mnec.gr, protokollo@mnec.gr, papageorgioum@mnec.gr, 
i.daskalaki@mnec.gr, kordali@mnec.gr

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

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

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

3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
gdoy@culture.gr

https://d.docs.live.net/e773272fee819ec1/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82/5198124_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF/sofia@molaoi.gr
mailto:imilonas@culture.gr
https://d.docs.live.net/e773272fee819ec1/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82/5198124_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%20%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF/dabmm@culture.gr
mailto:fkaramitsa@mnec.gr
mailto:protokollo@mnec.gr
mailto:papageorgioum@mnec.gr
mailto:i.daskalaki@mnec.gr
mailto:kordali@mnec.gr
mailto:minoff@culture.gr
mailto:hellaskps@mnec.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 1.2.2 Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα» 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 

(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. 



Έντυπο: Δ1.Ε1
Έκδοση: 1.1 -8-

Β. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

(i) 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.

(ii) 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.

(iii) 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.

(iv) 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.

(v) 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. 

(vi) 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. 

(vii) 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.  

(viii) Να συντάσσει και υποβάλλει στην Υπηρεσία Συντονισμού, μέσω του οικείου Υπουργείου Ευθύνης, τυχόν αίτημα 
τροποποίησης του ΤΔΕ ή και της Απόφασης Ένταξης.

(ix) 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.

(x) Να παρέχει αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.

(xi) Να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(xii) 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.

(xiii) 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:
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(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 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 
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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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΔΕ
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ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR): Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT): 4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

ΔΡΑΣΗ (MEASURE):
16735 - 16735 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ: 37.638.000,00

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ): 5198124

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ: Sub.1.2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας 
και συνοδά έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά): Sub.1.2.1 Supply and installation of a lift for people for the castle of Monemvasia, and 
relevant projects

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ; ΟΧΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ; ΟΧΙ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΑ ΤΔΕ: 1. 0 ΤΟ ΤΔΕ ΑΦΟΡΑ Αρχική

I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ II. ΩΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΔΕ 24/11/2022 10:53:00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΙΠΑ

☐ ☐ ☐ ☐

Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:
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ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40130195
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: Προγραμματική Σύμβαση και έγκριση υλοποίησης του έργου βάσει του Ν4858/2021, άρ. 10
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Μολάοι
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σοφία Πατσά
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2732360581 E-MAIL: sofia@molaoi.gr ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:

 ΕΤΑΙΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
& ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1010803

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Τζιραίων 8-10, Μακρυγιάννη, Αθήνα 11742
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Θεμιστοκλής Βλαχούλης
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Προϊστάμενος ΔΑΒΜΜ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210251688-690 E-MAIL: dabmm@culture.
gr ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ΕΤΑΙΡΟΣ: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
(ΣΠΑΡΤΗ) ΚΩΔΙΚΟΣ: 18026007

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Αγησιλάου 59, Σπάρτη
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ευαγγελία Πάντου
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Προϊσταμένη ΕΦΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2731025363,2731028503 E-MAIL: efalak@culture.g
r ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40130195
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ: Ν.4674/2020, ΟΕΥ Δήμου Μονεμβασίας ΦΕΚ 1696/Β/02-06-2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Μολάοι Λακωνίας
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Σοφία Πατσά
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2732360581 E-MAIL: sofia@molaoi.gr ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:

 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1012700
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ: 0
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ιωάννης Μυλωνάς
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131322100 E-MAIL: gdoy@culture.gr ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: www.culture.gr

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ: 1012700
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Θεμιστοκλέους 87, Αθήνα
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ιωάννης Μυλωνάς
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΔΕΠΟΛ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103307601 E-MAIL: imilonas@culture
.gr ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: www.culture.gr
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΩΔ.: 1090220

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103338899 E-MAIL: c.fertis@minfin.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

I. NUTS II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ II. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή 
ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – 
(NUTS/LAU)

EL254003 Μονεμβασιάς 100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

I. ΚΩΔΙΚΟΣ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ I. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΕ 
(FLAGSHIP): 5 Modernize 100

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ 
COFOG2: 08.6 Recreation, culture and religion n.e.c. 100

DNSH (ΜΠΣΒ): 0 Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης 100

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(INTERVENTION FIELD): 1.1 141 Preparation, implementation, 

monitoring and control 100

% ανα ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(INTERVENTION FIELD) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ (€)

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
(CLIMATE TAG):

0 0,00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
(ENVIRONMENTAL TAG): 0 -

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
(DIGITAL TAG):
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ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)
Το κάστρο της Μονεμβασιάς είναι από τις πιο σπουδαίες και ιστορικές καστροπολιτείες της Ελλάδας και είναι κηρυγμένο ως προέχον βυζαντινό μνημείο, (ΦΕΚ68/Α/1921, 
ΦΕΚ28/Α/1922) ενώ η Παλαιά Μονεμβασία ως αρχαιολογικός χώρος ΦΕΚ/35/Β/1962

Υπ1 Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας
Αφορά στην προμήθεια,εγκατάσταση και λειτουργία αναβατορίου καταρχήν για την εξασφάλιση της πρόσβασης εμποδιζομένων ατόμων καθώς και ατόμων με κινητικές 
δυσκολίες στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας, αλλά για την ταχύτερη προσέγγιση σε αυτή στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (μεταφορά ασθενούς ή 
τραυματία,  πυρκαγιάς κ.α) και για τη μεταφορά υλικών για τη συντήρηση των μνημείων της Άνω Πόλης. Η εγκατάσταση του εναέριου αναβατορίου θα γίνει με 
σεβασμό στον χώρο, το τοπίο και το περιβάλλον και αποτελεί βασική μεταφορική υποδομή

Υπ2 Διαμόρφωση δικτύου διαδρομών περιήγησης στην Άνω Πόλη
Αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών διαμόρφωσης δικτ. διαδρομών περιήγησης στον αρχ. χώρο της Άνω Πόλης και σύνδεσης του χώρου άφιξης του 
αναβατορίου με επισκέψιμα μνημεία της Άνω Πόλης, που θα συνιστά και το σημείο κατάληξης των διαδρομών περιήγησης. Μεγάλα τμήματα του δικτύου θα είναι 
προσεγγίσιμα από εμποδιζόμενα άτομα. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι:Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές εργασίες, Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ 
Για την υλοποίηση του δικτ διαδρομών θα πραγματοποιηθούν προμήθειες των απαιτούμενων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και αναθέσεις υπηρεσιών σε 
τρίτους, ειδικών οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταφοράς υλικών και εγκατάστασης φωτισμού ασφαλείας. Καθ’ όλη την πορεία των εργασιών θα γίνεται σχολαστική 
αρχιτεκτονική-αρχαιολογική τεκμηρίωση (φωτ/φική-σχεδ/στική) των επεμβάσεων και των νέων στοιχείων που θα προκύπτουν.Για την υλοποίηση του δικτ. διαδρομών 
περιήγησης θα απαιτηθούν:διαλογή-διευθέτηση λιθορριπών και λιθοσωρών, αποχωματώσεις, διερευνητικές εργασίες, επιχωματώσεις, άρση επικινδυνοτήτων και 
εξασφάλιση της απόληξης σωζόμενων τοιχοποιιών, εργασίες στερέωσης οικοδομικών καταλοίπων, διαμόρφωση διαδρομών και κατασκευή δαπέδων από φυσικούς λίθους 
ή συμβατό κονίαμα, κατά περίπτωση, προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών κατασκευών, μεταλλικών και ξύλινων, για τη βελτίωση της βατότητας των διαδρομών και την 
ασφάλεια των επισκεπτών σε θέσεις όπου το έδαφος είναι βραχώδες και φέρει έντονη κλίση, διευθετήσεις για την απορροή των ομβρίων, διαμόρφωση χώρων στάσης-
θέασης σε θέσεις κατά μήκος των διαδρομών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης και έκδοση ειδικού ενημερωτικού εντύπου
Η εποπτεία-επίβλεψη των εκσκ εργασιών και των αποχωματώσεων του υπ.1 θα γίνει από την ΕΦΑΛΑΚ

Υπ3.Αποκατάσταση της ανωδομής του τμήματος τείχους της Άνω Πόλης της Μονεμβάσιας στη θέση άφιξης του αναβατορίου
Το αναφερόμενο τμήμα τείχους θεμελιώνεται στο απότομο βραχώδες πρανές που οριοθετεί την Άνω Πόλη Μονεμβασίας και συνίσταται σε ένα ευθύγραμμο τείχισμα, 
παράλληλα τοποθετημένο στις ισοϋψείς καμπύλες του εδάφους, στην άκρη του φρυδιού του πρανούς. Η περιοχή επέμβασης έκτασης 40μ περίπου, συνιστά τμήμα του 
οχυρωματικού έργου συνολικού μήκους περίπου 144μ το οποίο περιλαμβάνει, ακόμη, ένα μικρό προμαχώνα, ημικυκλικής κάτοψης στη δυτική απόληξη του τείχους και 
ένα ακόμη ημικυκλικό ανοιχτό φυλάκιο ανατολικά, προς το τείχος που περικλείει την «Τάπια του Κρητικού». Η εξωτερική πλευρά του τείχους είναι εμφανής από τον 
αμαξιτό δρόμο που συνδέει την πύλη με τον οικισμό Γέφυρα και η εσωτερική από το πλάτωμα που διαμορφώνεται στην περιοχή.
Οι εργασίες  θα είναι: Καθαρισμός ριζικού συστήματος από τις παρειές και τη βάση του τείχους, Εφαρμογή βαθέως αρμολογήματος με κονίαμα συμβατό με το 
υφιστάμενο, εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης, Λιθοσυρραφές στις περιοχές των ρηγματώσεων, Τοπικές καθαιρέσεις-ανακτίσεις τμημάτων λιθοδομών-τοπικές 
συμπληρώσεις ανάδειξης επάλξεων και στέψεων ανωδομής, Κατασκευή τελικών αρμολογημάτων, Τοπικές αποχωματώσεις στη βάση του τείχους, Λήψη μέτρων 
απορροής ομβρίων. Η χωροθέτηση έχει εγκριθεί με την ΥΠΠΟΑ/380223/4.8.2022 Υ.Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (SOCIAL CATEGORIES)
Το έργο αφορά στην υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου και δη των εμποδιζομένων και ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

(τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του)
Ο Δήμος Μονεμβασίας και η ΕΦ.Α.ΛΑΚ θα μεριμνήσουν για τη διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, με το προσωπικό τους.
Ειδικότερα, μετά από την εγκατάσταση του αναβατορίου στο κάστρο της Μονεμβασίας, ο χώρος της Άνω Πόλης - αναβαθμισμένος πλέον σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές - θα είναι επισκέψιμος και ανοιχτός στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των εμποδιζόμενων ατόμων, προσφέροντας κυρίως ασφάλεια και άνεση 
στους επισκέπτες. 
Παράλληλα, ο Δήμος Μονεμβασίας θα μεριμνήσει για τη συντήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών του αναβατορίου, που θα εγκατασταθούν για να γίνει 
εφικτή η πρόσβαση για την Άνω Πόλη της Μονεμβασίας. 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την προστασία, συντήρηση και λειτουργία του 
αρχαιολογικού χώρου Μονεμβασίας, θα μεριμνήσει για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου των διαδρομών περιήγησης
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ΤΜΗΜΑ Ε1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT): 4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

ΔΡΑΣΗ (MEASURE): 16735 - 16735 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):
ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

Ι. Μονάδα Μέτρησης ΙΙ. Τιμή Βάσης ΙΙΙ. Τιμή Στόχου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:

RRF_289 Ορόσημο ΤΑ Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης 
θεραπείας. Δεν εφαρμόζεται 4ο τρίμηνο/2025

ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT): 4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

ΔΡΑΣΗ (MEASURE): 16735 - 16735 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΣΗΜΕΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):
ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΙΔΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

Ι. Μονάδα Μέτρησης ΙΙ. Τιμή Βάσης ΙΙΙ. Τιμή Στόχου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:

RRF_289_1 Παρακολούθησης - 
Ενδιάμεσοι ΤΑ

Αναθέσεις συμβάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών για: i) Τη βελτίωση των 
υποδομών προσβασιμότητας (δημόσιοι και ιδιωτικοί 
οργανισμοί), ii) Την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, 
iii) Προγράμματα για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ή 
για άτομα με αναπηρία (όλες στο πλαίσιο του 
Υποέργου 1), iv) Την εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τη 
συνεργατική δομή και προτάσεις όσον αφορά το 
θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της τέχνης ως 
συνταγογραφούμενης θεραπείας (Υποέργο 2), v) Την 
ανάπτυξη πιλοτικών

Δεν εφαρμόζεται 3ο τρίμηνο/2023



ΈΝΤΥΠΟ: Δ1.Ε1
Έκδοση: 1.1 -16-

ΤΜΗΜΑ Ε2. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ: ΝΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(ΕΣΠΑ, CEF, κλπ): 299566 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18026007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 428.098,26 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  23/11/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση δύο αξιόλογων μνημείων της Κάτω Πόλης Μονεμβασίας, του Ιερού Ναού 
της Αγίας Άννας και του Ιερού Ναού της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και την απόδοσή τους στο κοινό, ώστε να 
διαδραματίζουν ενεργό και δυναμικό ρόλο στα κοινωνικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά δρώμενα του τόπου.
Ο μονόχωρος τρουλαίος ναός της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας ή Κρητικιάς σχετίζεται με τη συνοικία των Κρητών 
προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη Μονεμβασία την περίοδο της Β΄ Ενετοκρατίας (1690-1715). Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάρθρωση της δυτικής όψης, δομημένη κατά το ισόδομο σύστημα, με την τοξωτή θύρα 
που επιστέφει αέτωμα και το στρογγυλό φεγγίτη ψηλότερα. Το τέμπλο του ναού αποτέλεσαν στις αρχές του 20ου 
αιώνα τμήματα από το ξυλόγλυπτο φράγμα που αρχικά ήταν τοποθετημένο στο ναό του Ελκομένου Χριστού και από 
άλλο, άγνωστης προέλευσης τέμπλο. Η κατασκευή και μορφολογία του παραπέμπουν στην εκκλησιαστική 
αρχιτεκτονική της Β΄ Ενετοκρατίας (1690–1715), η οποία στη Μονεμβασία προσλαμβάνει μνημειώδεις εκφράσεις.
Ο ναός της Αγίας Άννας ανήκει στον τύπο του δίκλιτου θολοσκέπαστου ναού με ημικυκλική αψίδα Ιερού. Τα δύο 
κλίτη επικοινωνούν με διπλό τόξο που εδράζεται σε τετράγωνο πεσσό. Η μορφολογία και οι κατασκευαστικοί τρόποι 
εντάσσουν το κτίσμα στην εποχή της Β΄ Ενετοκρατίας (1690-1715).
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, στις οποίες προβλέπονται τοποθέτηση ικριωμάτων, 
αποκατάσταση-ανακατασκευή κτίσματος στη νοτιοδυτική όψη της Μυρτιδιώτισσας, στερεωτικές εργασίες, επισκευή, 
αντικατάσταση και συμπλήρωση, όπου απαιτείται λόγω φθοράς, των κονιαμάτων, αποκατάσταση της στεγανότητας 
και διαμόρφωση της ανωδομής τους, συντήρηση-στερέωση πώρινων επιφανειών, διαμόρφωση και επίστρωση 
δαπέδων, διαμόρφωση ανοιγμάτων και τοποθέτηση κουφωμάτων, τοποθέτηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και φωτισμού, επανατοποθέτηση ξυλόγλυπτου τέμπλου στο ναό της Μυρτιδιώτισσας, ευτρεπισμός 
αύλειων χώρων. Παράλληλα στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του φυσικού αντικειμένου, της άρτιας και λειτουργικής 
αποκατάστασης των μνημείων και της ανάκτησης του πολιτιστικού και θρησκευτικού χαρακτήρα τους θα 
πραγματοποιηθούν η τοποθέτηση ελκυστήρων και η περίδεση του τρούλου του ναού της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας 
για λόγους ενίσχυσης της στατικής επάρκειάς του, η προμήθεια-εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για τη 
λειτουργική αποκατάσταση των μνημείων και συγκεκριμένα η κατασκευή εκκλησιαστικών επίπλων (τέσσερις σειρές 
καθισμάτων, ένας δεσποτικός θρόνος, ένα προσκυνητάρι, ένα αναλόγιο-ψαλτήρι και ένα παγκάρι, όπου θα διατίθεται 
και έντυπο πληροφοριακού υλικού για την αποκατάσταση των μνημείων), η προμήθεια κινητού ικριώματος για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών και η κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση πολυελαίου στο ναό της 
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στο πλαίσιο του θρησκευτικού τελετουργικού της ορθόδοξης λειτουργίας, η προμήθεια  
αφυγραντήρων για τα μνημεία και καταγραφικού θερμοκρασίας και υγρασίας για το ναό της Παναγίας 
Μυρτιδιώτισσας για την προστασία του ξυλόγλυπτου τέμπλου, το οποίο θα επανατοποθετηθεί, και η γραφιστική 
επεξεργασία, ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων σε γραφή BRAILLE, η 
παραγωγή ενημερωτικού εντύπου στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και σε γραφή BRAILLE, ο σχεδιασμός-
παραγωγή ολιγόλεπτης ταινίας και η προμήθεια ειδικής συσκευής προβολής της. Καθ’ όλη την πορεία των εργασιών 
θα γίνεται σχολαστική αρχιτεκτονική-αρχαιολογική τεκμηρίωση (φωτογραφική-σχεδιαστική) των επεμβάσεων και των 
νέων στοιχείων και επεμβάσεων που θα προκύπτουν. 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ: ΝΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(ΕΣΠΑ, CEF, κλπ): 447934 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18026007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 870.352,01 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  11/11/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Κατά την υλοποίηση της πράξης πραγματοποιήθηκε εφαρμογή ενός προγράμματος ανάδειξης και διαχείρισης σε 
κεντρικό τμήμα του οικισμού της Άνω Πόλης και συγκεκριμένα στην περιοχή του συγκροτήματος της Κεντρικής 
Πύλης και του ναού της Αγίας Σοφίας. Στο πλαίσιο του έργου έγινε εγκατάσταση και οργάνωση εργοταξίου καθώς και 
εργοταξιακή σύνδεσή του με ύδρευση και ηλεκτροδότηση. Έγιναν εργασίες στερέωσης-ανάδειξης του 
συγκροτήματος της κεντρικής πύλης με σκοπό τη λειτουργική επαναχρησιμοποίηση της α΄ στάθμης ως χώρου 
υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών και του κτηρίου στη β΄ στάθμη ως χώρου φύλαξης αρχαιολογικού υλικού. 
Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, εργασίες στερέωσης-συντήρησης μνημείων της περιοχής επέμβασης, του ανώνυμου 
ναού πλησίον της πύλης και δυο οικιών (οικία 1 & 2) που διατηρούν αξιόλογα στοιχεία από το κέλυφός τους, εργασίες 
στερέωσης–συντήρησης χαμηλών ερειπίων (αποψιλώσεις-καθαρισμοί, διερευνητικές εργασίες, διαλογή, διευθέτηση 
λιθορριπών-λιθοσωρών, άρση επικινδυνοτήτων, εξασφάλιση απολήξεων τοιχοποιιών, συντήρηση και στερέωση τυχόν 
σωζόμενων θόλων, συντήρηση-στερέωση τοίχων, διαμόρφωση δαπέδων, διατήρηση ή επανακατασκευή και 
τοποθέτηση ξύλινων στοιχείων, καταγραφή και συντήρηση κινητών ευρημάτων (κεραμικά, μετάλλινα, κ.ά), κινητών 
αρχιτεκτονικών μελών και επιγραφών που εντοπίστηκαν από τις ανασκαφικές εργασίες, στο πλαίσιο μελέτης και 
τεκμηρίωσης του αρχαιολογικού υλικού. Αποκαλύφθηκε (ανασκαφικές εργασίες αποχωματώσεις) & εν συνεχεία 
αναδείχθηκε το αρχικό οδικό δίκτυο της περιοχής επέμβασης με τη δημιουργία διαδρομών περιήγησης των 
επισκεπτών. Πραγματοποιήθηκε ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος (χλωρίδας) με τη δημιουργία υπαίθριας 
φυτολογικής συλλογής. . Εκδόθηκε ειδικό ενημερωτικό έντυπο . Τέλος, στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν οι 
απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις-μελέτες από το προσωπικό που προσλήφθηκε για τις ανάγκες του έργου (μελέτες 
στερέωσης–ανάδειξης του συγκροτήματος της κεντρικής πύλης & του ανώνυμου ναού, της οικίας 1 & της οι



ΈΝΤΥΠΟ: Δ1.Ε1
Έκδοση: 1.1 -17-

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ: ΝΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(ΕΣΠΑ, CEF, κλπ): 5150317 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1012701 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.000.000,00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

"Το έργο έχει ως φυσικό αντικείμενο την αποκατάσταση και ανάδειξη του εμβληματικού εκκλησιαστικού 
συγκροτήματος του ναού του Ελκομένου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας
Ο καθεδρικός ναός της Μονεμβασίας, αφιερωμένος στον Ελκόμενο Χριστό, συνιστά ένα σύμπλεγμα κτηρίων (κυρίως 
ναός, παρεκκλήσια, επισκοπείο, κωδωνοστάσιο) που χωροθετούνται επί της ομώνυμης πλατείας του ενεργού οικισμού 
της Κάτω Πόλης Μονεμβασίας, απέναντι από την Αρχαιολογική Συλλογή της ΕΦΑ. Λακωνίας, και διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ο 
κυρίως ναός αντιμετωπίζει σημαντικές φθορές και οικοδομικά προβλήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό του 
(ανερχόμενη- κατερχόμενη υγρασία, αποκολλήσεις και πτώσεις κονιαμάτων, αποσαθρώσεις, κ.ά.) που δυσχεραίνουν 
την λειτουργία του και εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια τόσο του μνημείου, όσο και των πιστών ? 
επισκεπτών του. Προβλήματα στο στατικό του φορέα παρουσιάζει το κωδωνοστάιο του ναού, πλησίον της ΒΔ γωνίας 
του, ενώ σοβαρά οικοδομικά θέματα αντιμετωπίζουν οι χαμηλότερες στάθμες του Επισκοπείου (α΄ και β΄ στάθμη) 
στη νοτιοανατολική πλευρά του. 
Για την υλοποίηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/162807/17896/1470/365/29.3.2019 Υ.Α. σχετικά με έγκριση α) προμελέτης 
αποκατάστασης και ανάδειξης και β)μελέτης συντήρησης του γλυπτικού διάκοσμου του Ι.Ν. Ελκόμενου Χριστού στην 
Κάτω Πόλη Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας, ΠΕ Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Κατά την υλοποίηση της πράξης θα πραγματοποιηθούν:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ: ΝΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(ΕΣΠΑ, CEF, κλπ): 5150296 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1012701 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.000.000,00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

"ο έργο έχει ως φυσικό αντικείμενο τη στερέωση και αποκατάσταση του νότιου επιθαλάσσιου τείχους και του 
νοτιοδυτικού προμαχώνα του. 
Το νότιο επιθαλάσσιο τείχος και ο νοτιοδυτικός προμαχώνας του, αναπόσπαστα στοιχεία της οχύρωσης της πόλης και 
προσβάσιμα στην εσωτερική τους πλευρά, μέσω του περιδρόμου, φέρουν σημαντικά οικοδομικά και δομικά 
προβλήματα και εγκυμονούν κινδύνους τόσο για το ίδιο το μνημείο όσο και για τους επισκέπτες του. Η εξωτερική 
τους πλευρά είναι εμφανής από τη θάλασσα και μακροσκοπικά παρατηρούνται έντονες φθορές και επικινδυνότητες 
(σοβαρές τοπικές αποδιοργανώσεις της λιθοδομής, αποκολλήσεις λίθων, ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τμήματων 
τοιχοποιίας και απόκλισή τους από την κατακόρυφο, αποσαθρώσεις κονιαμάτων, κ.ά.).
Θα αντιμετωπιστούν τα δομικά και οικοδομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το μνημείο, ώστε να στερεωθεί, να 
συντηρηθεί και να εξασφαλισθεί η προστασία του και παράλληλα να αναδειχθεί σε αυτόνομο και οργανικό τμήμα του 
πολεοδομικού ιστού της πόλης, στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης και βελτίωσης της επισκεψιμότητας του 
αρχαιολογικού χώρου. Ειδικότερα, προβλέπονται: διερευνητικές εργασίες, αποχωματώσεις, καθαρισμοί και 
επιχωματώσεις.στον περιβάλλοντα χώρο του τείχους, τοποθέτηση ικριωμάτων, στερέωση και αρμολόγηση των 
λιθοδομών με πλήρωση ρωγμών, ανακατασκευή κατεστραμμένων παρειών, τοποθέτηση φωτισμού, διαμόρφωση 
περιδρόμου και χώρων θέασης και στάσης του κοινού, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων,  έκδοση ειδικού 
φυλλαδίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  . 
Για την υλοποίηση του έργου έχει συνταχθεί η μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού του 
τείχους, η οποία βρίσκεται για έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Θα 
απαιτηθεί η σύνταξη αρχιτεκτονικής και τοπογραφικής μελέτης. 
Καθ’ όλη την πορεία των εργασιών θα γίνεται σχολαστική αρχιτεκτονική-αρχαιολογική τεκμηρίωση (φωτογραφική-
σχεδιαστική) των επεμβάσεων και των νέων στοιχείων και επεμβάσεων που θα προκύπτουν."

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ: ΝΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(ΕΣΠΑ, CEF, κλπ): 355541 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 18026007
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 448.072,95 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  03/11/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο που θα εκτελεστεί περιλαμβάνει την αποκατάσταση και ανάδειξη του ανατολικού τείχους στην Κάτω Πόλη 
Μονεμβασίας και την απόδοσή του στο κοινό, ώστε να διαδραματίζει ενεργό και δυναμικό ρόλο στα κοινωνικά και 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.
Το ανατολικό τείχος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του οχυρωματικού περίβολου της Κάτω Πόλης. Πρόκειται για 
σχεδόν ευθύγραμμο τείχισμα που τοποθετείται εγκάρσια στις ισοϋψείς καμπύλες του εδάφους, ακολουθώντας την 
κλίση του. Το οχυρωματικό συγκρότημα αποτελείται από στηθαίο, στο οποίο διαμορφώνονται επάλξεις και 
τυφεκιοθυρίδες, απλής μορφής, τον περίδρομο στην εσωτερική παρειά του, την πύλη, έναν πυργίσκο-σκοπιά στη 
νοτιοανατολική γωνία του, έναν οχυρωματικό διώροφο πύργο και έναν προμαχώνα στη βορειοανατολική γωνία 
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(Posto di San Rocco), κτίσματα οχυρωματικού χαρακτήρα, μια κινστέρνα και έναν ερειπωμένο ναό στην εσωτερική 
παρειά του τείχους. Στο κατώτερο επίπεδο του τείχους πλησίον του πυργίσκου και κάτωθεν του περιδρόμου 
διαμορφώνονται δυο χοανοειδή κανονιοστάσια της τουρκοκρατίας, στοιχείο που παρατηρείται και στη νοτιοδυτική 
γωνία του οχυρωματικού περιβόλου.
Θα αντιμετωπιστούν τα δομικά και οικοδομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το μνημείο, ώστε να στερεωθεί, να 
συντηρηθεί και να εξασφαλισθεί η προστασία του και παράλληλα να αναδειχθεί σε αυτόνομο και οργανικό τμήμα του 
πολεοδομικού ιστού της πόλης, στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης και βελτίωσης της επισκεψιμότητας του 
αρχαιολογικού χώρου. Ειδικότερα, προβλέπονται: διερευνητικές εργασίες, αποχωματώσεις, καθαρισμοί και 
επιχωματώσεις.στον περιβάλλοντα χώρο του τείχους, τοποθέτηση ικριωμάτων, στερέωση και αρμολόγηση των 
λιθοδομών με πλήρωση ρωγμών, ανακατασκευή κατεστραμμένων παρειών, αποκατάσταση βόρειου πύργου 
(συμπλήρωση θόλου ανωδομής και θολίσκου βόρειας θύρας, τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου, κλίμακας, κουφωμάτων, 
θυρών, ηλεκτρολογική εγκατάσταση), τοποθέτηση φωτισμού στην εσωτερική πλευρά του τείχους, διαμόρφωση 
μονοπατιών (επιστρωμένων με καλντερίμι στην περίπτωση που σώζεται αρχικό δάπεδο) και χώρων θέασης και 
στάσης του κοινού, τοποθέτηση πινακίδων, έκδοση φυλλαδίων, παραγωγή ολιγόλεπτης ταινίας. 
Καθ’ όλη την πορεία των εργασιών θα γίνεται σχολαστική αρχιτεκτονική-αρχαιολογική τεκμηρίωση (φωτογραφική-
σχεδιαστική) των επεμβάσεων και των νέων στοιχείων και επεμβάσεων που θα προκύπτουν.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ: ΝΑΙ
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(ΕΣΠΑ, CEF, κλπ): 448319 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παναγίας Οδηγήτριας ή Αγίας Σοφίας, στην Άνω πόλη της Μονεμβασίας, Δ. 
Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1010803
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.313.173,58 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:  31/10/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Υποέργο 1:
Για την αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων που παρουσίαζε το μνημείο έγιναν στο πλαίσιο του υποέργου οι 
παρακάτω εργασίες: στερεώσεις τοιχοποιίας και
ανάδειξη επιμέρους μορφολογικών στοιχείων, επισκευή – συντήρηση παλαιών κονιαμάτων και αντικατάσταση 
νεωτερικών, εφαρμογή τελικών αρμολογημάτων, ανακεράμωση στεγών με χειροποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου 
ίδιας μορφής με τα αρχικά, συντήρηση παλαιών υποστρωμάτων στεγάνωσης ανωδομών και
κατασκευή νέων, τελική επίστρωση με κουρασάνι δώματος στοάς, εξωνάρθηκα,δωμάτων και λοιπής θολοδομίας, 
ανακατασκευή λιθοδομών και υποκείμενων θόλων στη δυτική πλευρά της στοάς, συντήρηση- στερέωση 
υπολειμμάτων σταυροθολίων νότιας στοάς, αντικατάσταση σιδερένιων υαλοστασίων με νέα διαφράγματα σύμφωνα 
με τα αρχικά, αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με νέα αντίστοιχης μορφής, συντήρηση σωζόμενων τμημάτων 
αρχικού μαρμάρινου δαπέδου και συμπλήρωσή του, συμπλήρωση-ανύψωση στηθαίου ανατολικά του ναού, 
στερέωση- συντήρηση τοιχογραφικού και γλυπτού διακόσμου, τοποθέτηση αλεξικέραυνου.
Υποέργο 2:
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου πραγματοποιήθηκαν αποχωματώσεις και ανασκαφικές διερευνήσεις 
εξωτερικά του μνημείου , στην βόρεια,νοτιοδυτική και νότια πλευρά , εξωτερικά της νότιας στοάς, στη βορειοδυτική 
γωνία και στο δάπεδο της α΄και β΄στάθμης του εξωνάρθηκα για τις ανάγκες τεκμηρίωσης του μνημείου. 
Πραγματοποιήθηκαν αρμολογήματα και στερεώσεις των αρχιτεκτονικών λειψάνων, εργασίες συντήρησης των 
επιφανειών (δαπέδων, κονιαμάτων) και των κινητών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν. Τα αποκαλυφθέντα αρχαία 
αποτυπώθηκαν, συντηρήθηκαν και κατά περίπτωση εξετάστηκε η δυνατότητα ανάδειξής τους.Τα κινητά ευρήματα 
(κεραμικά, μεταλλικά κ.ά.) καταγράφηκαν και συντηρήθηκαν. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επιχωματώσεις, όπου 
απαιτήθηκαν για την ανάδειξη του μνημείου. Καθ' όλη την πορεία των εργασιών έγινε σχολαστική σχεδιαστική-
αρχιτεκτονική-αρχαιολογική τεκμηρίωση (αποτυπώσεις, φωτογράφιση κλπ) των επεμβάσεων και των νέων στοιχείων 
που προέκυψαν.
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ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 

- ΦΠΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ

1 40130195-ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 4.650.000,00 1.116.000,00 5.766.000,00

2 18026007-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 564.559,02 69.800,98 634.360,00

3
1010803-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 322.580,65 77.419,35 400.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 5.537.139,67 1.263.220,33 6.800.360,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΤΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΛΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΠΔΕ 5.537.139,67 1.263.220,33 0,00 6.800.360,00

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ 0,00

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00
ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές) 6.800.360,00

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2024 3.196.169,20 2.600.934,52 0,00
2025 2.176.115,20 1.774.085,47 0,00
2023 1.428.075,60 1.162.119,68 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 6.800.360,00 5.537.139,67 0,00

ΣΧΟΛΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΥΣΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:
16/01/2023 31/12/2025
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