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Τμήμα Ερωτήσεων
1. Βουλευτή κ. Αθανάσιο Δαβάκη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 5806/9.5.2018 Ερώτηση με θέμα: 
«Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ – ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 2014 – 2020»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 5806/29.5.2018 Ερώτησης του Βουλευτή 
κ. Αθανάσιου Δαβάκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τα έργα που σχετίζονται με τη διάσωση και 
ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εξαρτώνται, ως προς τη χρηματοδότηση, σχεδόν 
αποκλειστικά από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς τα Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δεν έχουν συμπεριλάβει κατά κύριο 
λόγο στο σχεδιασμό τους πρόβλεψη για την κάλυψη των –ομολογουμένως σημαντικών– 
αναγκών των παρεμβάσεων αυτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για έργα Πολιτισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η υποβολή προτάσεων 
έργων από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 
για την εξειδίκευση των δράσεων τομέα Πολιτισμού και αναμένεται η οριστικοποίησή τους 
από πλευράς ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σκοπό την προσεχή έκδοση 
σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Εφόσον δημοσιοποιηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση αντίστοιχων 
έργων στο ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014 – 2020, θα μπορούσαν να ενταχθούν τα 
κάτωθι έργα:

- Στερέωση και συμπλήρωση τμημάτων Κάστρου Κυπαρισσίας (Έργο ενταγμένο 
στο Πρόγραμμα Δράσης 2018, Πρόταση για το ΕΣΠΑ 2014-2020). Έχει εγκριθεί η μελέτη 
από το ΚΑΣ και έχει ολοκληρωθεί η οικονομοτεχνική μελέτη.

- Αποκατάσταση Ι. Ν. Παναγίας (Μητρόπολη) Πραστού Αρκαδίας (Έργο ενταγμένο 
στο Πρόγραμμα Δράσης 2018, Πρόταση για το ΕΣΠΑ 2014-2020). Έχει εγκριθεί η μελέτη 
από το ΚΑΣ και γίνεται έλεγχος της οικονομοτεχνικής μελέτης.

- Ρωμαϊκή Υδατογέφυρα στον Άσσο Κορινθίας. Έχει εγκριθεί η μελέτη από το ΚΑΣ 
και έχει ολοκληρωθεί η οικονομοτεχνική μελέτη.

- Στερέωση βραχωδών πρανών του Κάστρου της Μονεμβασίας. Έχει εγκριθεί η 
μελέτη από το ΚΑΣ και έχει ολοκληρωθεί η οικονομοτεχνική μελέτη.

- Μελέτη ανέγερσης Νέου Μουσείου Σπάρτης.



Για την εκπόνηση προδιαγραφών της μελέτης ανέγερσης του Νέου Μουσείου 
Σπάρτης, έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/402352/39087/35604/5.12.2016 Απόφαση της Γεν. 
Γραμματέως ΥΠΠΟΑ (ΑΔΑ: ΩΟΔΖ4653Π4-Λ5Χ). Έργο της ομάδας είναι η υποστήριξη της 
μελέτης ανέγερσης Νέου Μουσείου Σπάρτης στο διατηρητέο κτήριο του πρώην «ΧΥΜΟΙ 
ΦΙΞ». Επίσης έχει υπογραφεί σχετική Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης με 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Έχει εγκριθεί Κτιριολογικό Πρόγραμμα. Είναι σε εξέλιξη η έγκριση Μουσειολογικής 
Προμελέτης. Συντάσσεται Τοπογραφικό Διάγραμμα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης 
φακέλου για την διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.

- Επισκευή - Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού παλαιού Μουσείου Σπάρτης. Έχει 
εγκριθεί η Οριστική Μελέτη.

- Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους. Έχει εγκριθεί η Μελέτη 
Εφαρμογής και τα Τεύχη Δημοπράτησης. Προϋπολογισμός έργου 3.988.436,72€ προ ΦΠΑ

- Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, Πύλου – 
Νέστορος, Μεσσηνίας.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου της Αρχιτεκτονικής Οριστικής μελέτης στο 
πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης.

- Επισκευή – Επέκταση και μετατροπή σε μουσείο του παλαιού γηροκομείου 
Μεγαλόπολης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου της μελέτης Εφαρμογής και η έκδοση 
Οικοδομικής Αδείας.

- Στερέωση – Αποκατάσταση – Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο 
Ναύπλιο.

Είναι έργο σε εξέλιξη συνολικού Π/Υ 2.044.708,87€ το οποίο εκτελείται από την 
ΔΜΕΕΜΠΚ με ανάδοχο της ΡΟΜΒΟΣ ΑΕΕΤΕ Π/Υ 528.708,87€ Ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις και με υποέργα αυτεπιστασίας και προμήθειας από την ΕΦΑ Αργολίδας Π/Υ 
1.350,00€ και 166.000,00€ αντίστοιχα.

Επίσης θα μπορούσαν να ενταχθούν τα κάτωθι έργα αρμοδιότητας της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λακωνίας:

- Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης (με εγκεκριμένη, με την υπ’ αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/203214/28286/1593/410/11.11.2013, μελέτη).

- Επισκευή και συντήρηση του βυζαντινού ναού του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. 
Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας, κηρυγμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου (Υ.Α. 
15904/24.11.1962, ΦΕΚ 473/Β΄/17.12.1962) (με εγκεκριμένη υπό όρους, με την υπ’ αρ. 
πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/431824/39885/5739/23.12.2016 Υ.Α., αρχιτεκτονική, 
στατική και γεωλογική μελέτη). 

- Συντήρηση – αποκατάσταση τα τρίκλιτης θολοσκέπαστης βασιλικής τα Κοίμησης 
τα Θεοτόκου στο δ.δ. Απιδιάς, δ. Ευρώτα, π.ε. Λακωνίας, κηρυγμένης ως ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου (Υ.Α. 15904/24.11.1962, ΦΕΚ 473/Β/17.12.1962) (με εγκεκριμένη με 
την υπ’ αρ. πρωτ. ΤΑ/ΔΑΒΜΜ/27282/481/27.4.2011 Υ.Α., αρχιτεκτονική, στατική και 
ηλεκτρολογική μελέτη), καθώς και συντήρηση των γλυπτών του ναού (μαρμάρινο τέμπλο 
των τελών του 13ου αι. και κιονόκρανα – επιθήματα των όψιμων παλαιοχριστιανικών 
χρόνων) (με εγκεκριμένη, με την υπ’ αρ. πρωτ. ΤΑ/ΣΥΝΤ/Φ05/2242/60616/29.7.2010 
απόφαση τα Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Τ., 
μελέτη).

- Αποκατάσταση εξωτερικού περιβόλου και διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος 
χώρου του Κάστρου Βατίκων, δ. Μονεμβασίας, π.ε. Λακωνίας (με εγκεκριμένη με την υπ’ 
αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/120673/11848/993/5.4.2017 Υ.Α. μελέτη).

- Υλοποίηση επεμβάσεων για την ανάδειξη συγκεκριμένων περιοχών εντός του 
αρχαιολογικού χώρου Μυστρά (περιοχή Παλατιού στην Άνω Χώρα και περιοχή στην Κάτω 
Χώρα πλησίον του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος) (υπό εκπόνηση μελέτη από το Τμήμα 
Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας).

Επίσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει υποβληθεί πρόταση δράσης (προϋπολογισμού 650.000,00 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ), από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., το Τμήμα 



«Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστήμιου 
Πελοποννήσου και την ΕΦΑ Λακωνίας, με αντικείμενο την προβολή των τόπων 
αρχαιολογικού, ιστορικού και τοπιακού ενδιαφέροντος της πόλης της Σπάρτης και της 
ευρύτερης περιοχής και στόχο την ενίσχυση και προώθηση της ταυτότητάς της (place 
branding).

Τέλος, αναφέρουμε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας έχει υποβάλει πρόταση 
συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας, έχοντας πρόσφατα υποβάλει 
πρόταση συμμετοχής, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και την 
η ERRA Ε.Ε., στο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 (LC-CLA-04-2018) ,με μία δράση 
με τον τίτλο: Cost-Effective and Sustainable Structural Conservation and Reconstruction of 
Historic Areas in the Face of Climate Change and Natural Hazards while Preserving their 
Cultural and Socio-Economic Functions (ακρωνύμιο RESCUE), που έχει ως στόχο να 
ενισχύσει την ετοιμότητα ευρωπαϊκών ιστορικών τόπων και του περιβάλλοντός τους σε 
ακραία φυσικά φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, στα οποία είναι ολοένα 
και περισσότερο ευάλωτοι, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη αποκατάστασή τους, ώστε να 
διατηρήσουν την ταυτότητα και αυθεντικότητά τους για τις επόμενες γενιές, αλλά και τη 
λειτουργικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει επιλεγεί ο Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά, με 
μνημεία / κατασκευές και γενικότερα θέσεις εντός και στο άμεσο περιβάλλον του που 
θεωρούνται ευάλωτα σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή είναι δυσπρόσιτα και ως εκ τούτου ο 
έλεγχος της κατάστασης διατήρησής τους είναι ιδιαίτερα δύσκολος (π.χ. δυσπρόσιτα σημεία 
της οχύρωσης).

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1. ΓΔΑΜΤΕ
2. ΕΦΑ Λακωνίας
3. ΕΔΕΠΟΛ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φλωρόπουλος Αθανάσιος
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