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ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης

Η παρούσα μελέτη αφορά την διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων.
Το άλσος της Ιουλίδας εκτείνεται σε επιφάνεια περίπου 400,00 τετραγωνικών μέτρων
ανατολικά του Παλαιού Δημαρχείου και της πλατείας σε δημοτικό οικόπεδο.
Ο χώρος είναι αμφιθεατρικά διαμορφωμένος με ξηρολιθιές αλλά και πετρόκτιστους τοίχους
γεφυρώνοντας υψομετρικές διαφορές ξεκινώντας από υψόμετρο +100,25Μ του πλακόστρωτου
της πλατείας έως και υψόμετρο 84,30Μ του πλακόστρωτου της κρήνης της δημοτικής οδού προς
την περιοχή Κανάλι κάτωθι του άλσους. Δηλαδή σε 250 περίπου μόνο μέτρα μήκους γεφυρώνεται
και γίνεται προσβάσιμη μία υψομετρική διαφορά της τάξης των 16,00 σχεδόν μέτρων.
Για τους ανωτέρω λόγους, υπήρξαν παλαιότερες κατασκευαστικές προσπάθειες αφενός μεν για
την γεφύρωση και συντόμευσης της πρόσβασης από την δημοτική οδό προς την περιοχή Κανάλι
με την άλλη δημοτική οδό που συνδέει την πλατεία, το παλαιό δημαρχείο, την πιάτσα κλπ ,
αφετέρου δε της διαμόρφωσης ενός τμήματος του χώρου σε θεατράκι όπως αποκαλείται. Οι
προσπάθειες αυτές δεν στέφτηκαν από επιτυχία , διότι πραγματοποιήθηκαν σπασμωδικά με
φτωχά τεχνικά και οικονομικά μέσα, χωρίς συγκεκριμένες μελέτες και προϋπολογισμούς.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται εμφανές ότι η διαμόρφωση του ανωτέρω χώρου εξυπηρετεί
διττό σκοπό , διότι εκτός του λειτουργικού μέρους της γεφύρωσης δηλαδή των δύο δημοτικών
οδών και της διαμόρφωσης του χώρου σε χώρο πολιτιστικών δράσεων, επιπρόσθετα θα βοηθήσει
στην ανάδειξη του άλσους , διότι θα καταστήσει προσβάσιμο και επισκέψιμο.
Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω ενός Υποέργου με τίτλο "Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας ν.Κέας σε
χώρο πολιτιστικών δράσεων". Η έως και σήμερα χρήση του χώρου μόνο ως άλσους δεν έχει
επιφέρει τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο χώρος είναι σχετικά εγκαταλελειμμένος και επικίνδυνος.
Άρα για να ενδυναμωθεί και να βελτιωθεί η κατάστασή του απαιτούνται νέες χρήσεις οι οποίες
παράλληλα με την σημερινή του θα του προσδώσουν επιπρόσθετους λόγους συντήρησης και
βελτίωσής του. Έτσι εκτός της χρήσης του χώρου σαν άλσος, άλλες χρήση η οποία θα
ενδυναμώσουν την σημερινή του κατάσταση και οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν
συνδυαστικά προς όφελος όλων είναι η ανάδειξή του ως χώρου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
καθώς και η χρήση του ως χώρου πολιτιστικών δράσεων για μικρές συναυλίες , θεατρικές
παραστάσεις , άλλα πολιτιστικά δρώμενα , ομιλίες κλπ.
Για την κατανόηση των προτεινόμενων χρήσεων , θα πρέπει να αναλογιστούμε και να μην
παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ενώ ο χώρος βρίσκεται πολύ πλησίον της πλατείας και του
παλαιού Δημαρχείου, αφενός μεν λόγω της υψομετρικής διαφοράς και της κατεύθυνσης βορά –
νότου , αφετέρου δε λόγω της φυσικής ρεματιάς που ακολουθεί έχει ως μεγάλο πλεονέκτημα την
ησυχία ακόμα και σε ώρες αιχμής και λειτουργίας των πέριξ της πλατείας εστιατορίων κλπ ,
αλλά ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα την φυσική αμφιθεατρική του θέση, συνάρτηση της οποίας
αναμένουμε να είναι και η πολλή καλή ακουστική του.Και οι δύο νέες χρήσεις που προτείνονται
θα αποτελέσουν έναυσμα για την ενδυνάμωση και την λειτουργία του χώρου ως άλσους αλλά
και αντίστροφα. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού επιλέχθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία,
που εκτός από τον σχεδιασμό στα χνάρια της υφιστάμενης κατάστασης ήταν η επιλογή των
κατάλληλων υλικών που αποτελούν τα φυσικά υλικά όπως οι λίθοι , τα κονιάματα , τα βότσαλα
και το σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο.
Η οριζοντιογραφική χάραξη των προτεινόμενων επεμβάσεων πραγματοποιήθηκε σεβόμενη
απολύτως την υφιστάμενη κατάσταση, παράλληλα όμως βελτιώνοντας την ασφάλεια και την
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές.
Έτσι η σημερινή το σύνολο των υφιστάμενων κατασκευών ανακατασκευάζεται
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά ακολουθώντας όσο το δυνατό τις υφιστάμενες κατασκευές
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Η διαδρομή προσπέλασης του χώρου , οι κερκίδες αλλά και οι
λιθοδομές κατασκευάζονται στις ίδιες κατά το δυνατόν θέσεις , αλλά με νέες προδιαγραφές
υλικών και κατασκευών αλλά και κατά μήκος και πλάτος κλίσεις έτσι ώστε να είναι
κατάλληλες αφενός μεν για τις ζητούμενες χρήσεις , αφετέρου δε για την φυσική απορροή των
όμβριων υδάτων.
Επισημαίνεται ότι όλα τα χρήσιμα υλικά από κατασκευές που θα καθαιρεθούν για να
ανακατασκευαστούν (όπως χρήσιμοι λίθοι από τις λιθοδομές) προβλέπεται μετά από διαλογή να
επαναχρησιμοποιηθούν.

Παραδοτέα Πράξης

α.Διάδρομος προσπέλασης:Προβλέπεται η κατασκευή ενός διαδρόμου προσπέλασης των
κατασκευών αλλά και σύνδεσης των δύο υφιστάμενων εκατέρωθεν των εγκαταστάσεων
δημοτικών οδών.Ο διάδρομος αυτός θα έχει πλάτος 90εκ. και θα είναι κλιμακωτός.Τα πλαϊνά
όρια του διαδρόμου όπως και τα κούτελα των σκαλοπατιών (ρίχτυ) θα εγκιβωτίζονται στα
ελεύθερα τμήματά τους από φυσικούς λίθους , λαξευτούς διαστάσεων τουλάχιστον 50εκ. μήκους
, ύψους 30 εκ. και πλάτους 15εκ.Στα τμήματα όπου ο διάδρομος ‘’τρέχει’’ κατά μήκος λιθοδομής
θα εγκιβωτίζονται με τη λιθοδομή. Η επιφάνεια του διαδρόμου θα καλυφθεί από χυτό
βοτσαλωτό.
β.Κερκίδες και σκηνή: Το πλάτος των κερκίδων θα είναι 45εκ. και το ύψος τους 40εκ. Το
σώμα των κερκίδων θα αποτελείται από αρμολογημένη λιθοδομή με όψη πλακοειδούς τύπου από
πέτρα Κέας. Οι όψεις των λιθοδομών αφού αρμολογηθούν με το κατάλληλο υλικό θα
χρωματιστούν σε άσπρο χρώμα με χρώμα με βάση την υδρύαλο με υψηλή ικανότητα διαπνοής.Η
στέψη (κάθισμα) θα επιστρωθεί με ειδικό σύστημα από πατητό έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα γήινου
χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Στην πλάτη των κερκίδων θα τοποθετηθεί μεμβράνη με
επικολλημένο γαιωύφασμα ούτως ώστε οι κατασκευές να προστατεύονται από την υγρασία.Η
επιφάνεια της σκηνής με ακτίνα 2,85Μ, θα επιστρωθεί με χυτό βοτσαλωτό ίδιας σύνθεσης και
προδιαγραφών, όπως και ο διάδρομος προσπέλασης και πρόσβασης. Ο υπόλοιπος χώρος μεταξύ
σκηνής και κερκίδων θα επιστρωθεί με σταθεροποιημένο κεραμικό – χωμάτινο δάπεδο που
αποτελείται από μίγμα θηραϊκής γης, ποζολάνες, χαλαζιακή άμμο, κεραμάλευρο και κεραμική
ψηφίδα.
γ.Τοίχοι συγκράτησης πρανών:Νέοι λίθοι θα τοποθετηθούν κυρίως στις όψεις και στα
τμήματα όπου απαιτείται αύξηση των διαστάσεων (κυρίως του πάχους) λόγω της συγκράτησης
χωμάτινων πρανών.Το σώμα των τοίχων θα αποτελείται από αρμολογημένη λιθοδομή με όψη
πλακοειδούς τύπου από πέτρα Κέας. Οι όψεις των λιθοδομών αφού αρμολογηθούν με το
κατάλληλο υλικό θα χρωματιστούν σε άσπρο χρώμα με χρώμα με βάση την υδρύαλο με υψηλή
ικανότητα διαπνοής , ώστε να μην επηρεάζονται οι κατασκευές από φαινόμενα ανερχόμενης
υγρασίας , ιδίως κατά την χειμερινή περίοδο. Η θεμελίωση των λιθοδομών θα γίνει σε θεμέλιο
από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα. Στα τμήματα όπου οι τοίχοι υπερβαίνουν σε ύψος το 1Μ και
συγκρατούν πρανή, το θεμέλιο θα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα και επιπρόσθετα θα
κατασκευαστεί ενδιάμεσα καθ ‘ύψος οπλισμένο σενάζ από σκυρόδεμα.
δ.Φωτισμός - Όμβρια:Ο φωτισμός θα είναι κατάλληλος για τις ζητούμενες χρήσεις. Κατά μήκος του δαπέδου του διαδρόμου
πρόσβασης θα τοποθετηθούν ορειχάλκινα στεγανά , χωνευτά φωτιστικά σώματα δαπέδου με λυχνίες led εντάσεως 2w – 165
lumen , θερμού χρώματος 2700 ~ 3000Kelvin.Στις λιθοδομές των κερκίδων όπως και σε επιλεγμένες λιθοδομές θα τοποθετηθούν
επίτοιχα χωνευτά στεγανά φωτιστικά σώματα ανοξείδωτα ασύμετρου φωτισμού εντάσεως 8,40w – 1020 ~ 1050 lumen , από
λαμπτήρες led θερμού χρώματος .Η διαχείριση των ομβρίων γίνεται με την δημιουργία κατάλληλων κατά μήκος κλίσεων στις νέες
κατασκευές και κατασκευάζοντας απορροφητικά δάπεδα (κυρίως το στεθεροποιημένο δάπεδο περιμετρικά της σκηνής) , ούτως
ώστε να αποφευχθούν περιττές εργασίες εκσκαφών και επιπρόσθετων εργασιών. Εάν απαιτηθούν τοπικά στραγγιστήρια θα
κατασκευαστούν με την δημιουργία τάφρου αποστράγγισης και λιθοπλήρωση.
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ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Φάση / Στάδιο Ωριμότητας στο οποίο βρίσκεται η Πράξη
Έχει πραγματοποιηθεί η εκπόνηση μελετών και των τευχών δημοπράτησης από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Κέας και θεωρήθηκε από τη Διέυθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το
υπ'αρ'ιθμ.πρωτ.35119/941/22-4-2019 έγγραφό τους.
Εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 107/2019 απ. Δ.Σ. Κέας.
Έχει διασφαλιστεί η
κυριότητα του Ακινήτου επί
Ναι
του οποίου θα υλοποιηθεί η
Πράξη;
Στην περίπτωση αρνητικής απάντησης αναφέρατε τις προβλεπόμενες ενέργειες
απόκτησης του Ακινήτου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
Κρισιμότητα Προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την προτεινόμενη πράξη

Το άλσος αυτή τη στιγμή έχει μια χωμάτινη υποτυπώδη πρόσβαση (στην ουσία χωμάτινο
μονοπάτι) που το συνδέσει με την δημοτική οδό προς το παλαιό Δημαρχείο και μία
διαμορφωμένη πρόσβαση από την δημοτική οδό προς την περιοχή Κανάλι.
Ο χώρος πρόσβασης από την δημοτική οδό προς το παλαιό Δημαρχείο που αποτελείται από το
χωμάτινο μονοπάτι και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού καταλαμβάνει έκταση περίπου 275,00
τετραγωνικών μέτρων και ορίζεται από την λιθοδομή της δημοτικής οδού , το αρχαίο τοίχος και
ασκεπές ερείπιο. Στον χώρο αυτό υφίστανται διάσπαρτες ξηρολιθοδομές με σκοπό την
διαμόρφωση επιπέδων ώστε να συγκρατηθεί το πολύτιμο χωμάτινο φυσικό πρανές , χωρίς όμως
να επιτελούν σήμερα το σκοπό που κατασκευάστηκαν , διότι πολλές από αυτές έχουν πλέον
καταρρεύσει με την πάροδο του χρόνου.
Στο άλσος υπάρχουν φυτεμένες μερικές νερατζιές κάποια καλλωπιστικά και αρκετά αυτοφυή τα
οποία δεν είναι ενδημικά.
Τα μη ενδημικά αυτά αυτοφυή τα οποία ριζώνουν συνήθως είτε σε ερείπια είτε πίσω από
ξηρολιθιές , τα οποία αναπτύσσονται τάχιστα , δημιουργούν αφενός μεν προβλήματα
αποσταθεροποίησης των ξηρολιθοδομών του πρανούς αφετέρου δε κρίνονται επικίνδυνα επειδή ο
ξυλώδης ιστός τους είναι εύθραυστος.
Σε γενικές γραμμές η εν γένει κατάσταση του χώρου κρίνεται επισφαλής αλλά και επικίνδυνη
είτε για μια απλή διέλευση , πολλαπλάσια δε ακόμα και για μια ολιγόλεπτη απλή επίσκεψη ώστε
να θαυμάσεις ή να φωτογραφίσεις το αρχαίο τοίχος.
Αναμενόμενα Οφέλη / Ωφελούμενος Πληθυσμός
Η μελέτη συντάχθηκε με σκοπό να εξετάσει και να καταδείξει τις απαραίτητες εκείνες επεμβάσεις που θα
καταστήσουν τον χώρο αυτό αφενός μεν χρηστικό, αφετέρου δε εξυπηρετικό και φιλικό για τους επισκέπτες και τους
διερχόμενους.
Έτσι εκτός της χρήσης του χώρου σαν άλσος , άλλες χρήσεις η οποία θα ενδυναμώσουν την σημερινή του κατάσταση
και οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά προς όφελος όλων είναι η ανάδειξή του ως χώρου πολιτιστικών
δράσεων για μικρές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, άλλα πολιτιστικά δρώμενα, ομιλίες κλπ.
Για την κατανόηση των προτεινόμενων χρήσεων , θα πρέπει να αναλογιστούμε και να μην παραγνωρίσουμε το
γεγονός ότι ενώ ο χώρος βρίσκεται πολύ πλησίον της πλατείας και του παλαιού Δημαρχείου, αφενός μεν λόγω της
υψομετρικής διαφοράς και της κατεύθυνσης βορά – νότου , αφετέρου δε λόγω της φυσικής ρεματιάς που ακολουθεί
έχει ως μεγάλο πλεονέκτημα την ησυχία ακόμα και σε ώρες αιχμής και λειτουργίας των πέριξ της πλατείας
εστιατορίων κλπ , αλλά ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα την φυσική αμφιθεατρική του θέση , συνάρτηση της οποίας
αναμένουμε να είναι και η πολλή καλή ακουστική του.
Άμεσα ωφελούμενος από την υλοποίηση της πράξης είναι ο πληθυσμός του Δήμου, αλλά και όλος ο πληθυσμός
οικιστών και επισκεπτών στη Κέα.Τα οφέλη για δημότες, οικιστές και επισκέπτες θα είναι άμεσα. Ο μόνιμος
πληθυσμός του νησιού, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ανέρχεται στους 2.455 κατοίκους, ενώ κατά την
τουριστική περίοδο αυξάνεται σημαντικά.

Επιπτώσεις στην
Απασχόληση

Θετικές

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης αναμένονται θετικές επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης. Από τη φύση του
έργου προκύπτει οτι θα απασχοληθούν εργαζόμενοι του τομέα των κατασκευών, όπως μηχανικοί και εργάτες.

Επιπτώσεις στην Ισότητα
και μη Διάκριση

Ουδέτερες

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι και αποτελεί πλέον παραγωγικό συντελεστή, που
συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων,
την αγορά εργασίας, την κοινωνική και οικονομική συνοχή αλλά και με την αναγωγή
τηςοικογένειας σε παραγωγική – καταναλωτική μονάδα.
Οι ίσες ευκαιρίες και η ίση μεταχείριση σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού επαγγελματικού
βίου πρέπει να αποτελούν κοινωνική επένδυση,που συμβάλλει τόσο στην αυτοδυναμία των
ατόμων, όσο και στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Ο Δήμος Κέας δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ενώ
ταυτόχρονα προάγει την καταπολέμηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην
Ελληνική κοινωνία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης τηρείται η Κοινοτική και
Εθνική Νομοθεσία για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών .Το κανονιστικό πλαίσιο που
εφαρμόζει ο Δήμος δίνει σε όλους τους πολίτες και χρήστες ίσες ευκαιρίες μέσα από την Πράξη
όπως επιβάλλουν οι κανόνες της μη διάκρισης εξαιτίας φυλής, εθνικότητας, θρησκείας,
πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή και γενετήσιου προσανατολισμού.
Στην κατεύθυνση αυτή, προσπαθεί να διαμορφώσει και να αναπτύξει σε όλους τους
εμπλεκόμενους το πνεύμα της ισότητας και της μη διάκρισης των ανθρώπων. Ωφελούμενοι της
πράξης είναι όλοι οι επισκέπτες στην περιοχή του Δήμου, αλλά και όλοι οι δημότες (κάτοικοι).
Λόγω της φύσης του έργου, τα δεδομένα του συστήματος δεν θα χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε όλους/ες του ενδιαφερόμενους/ες
χωρίς την ανάγκη εγγραφής προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα θα βρίσκονται σε μορφή
φιλική προς υπολογιστική επεξεργασία από την υπάρχουσα τεχνολογία και τα δεδομένα θα είναι
ευρέως διαθέσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος χρηστών και χρησιμοτήτων.
Επιπτώσεις στην
Προσβασιμότητα

Ουδέτερες

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον Θετικές
Η προτεινόμενη πράξη λαμβάνει υπόψη την Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και τη διασφάλιση
των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, απόδοσης πόρων, μετριασμού κλιματικής
αλλαγής και προστασίας της βιοποικιλότητας όχι άμεσα αλλά έμμεσα μέσω της ανάπτυξης
καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της
αξιοποίησης στοιχείων και πληροφοριών από τον πολιτισμό του νησιού. Η εφαρμογή θα
αποτελεσει ένα σύγχρονο εργαλείο μέσω του οποίου οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι του
νησιού θα έρθουν σε επαφή με πληροφορίες που εκτός της ιστορικής τους σημασίας, μπορούν να
αξιοποιηθούν, με τον κατάλληλο μετασχηματισμό τους στην σύγχρονη εποχή, για την περαιτέρω,
αειφόρο, ανάπτυξη του τόπου.
Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι εκ
κατασκευής πράσινες και ενσαρκώνουν ένα εγγενώς βιώσιμο πρότυπο της χρήσης της γης, της
κατανάλωσης και της παραγωγής που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο αιώνων αν όχι χιλιετιών,
της συνεχούς προσαρμογής μεταξύ των κοινοτήτων και του περιβάλλοντός τους. Για το λόγο
αυτό, η επένδυση στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αναγνωριστεί από
σημαντικούς παράγοντες, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ως ένας καλός τρόπος για τον περιορισμό
των εκπομπών CO2 και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.
Άλλες Επιπτώσεις

Πράξη Επέκτασης Άλλης
Η προτεινόμενη Πράξη
αποτελεί συμπλήρωση ή
επέκταση άλλης;
Τίτλος Πράξης/Έργου

Όχι

Δικαιούχος
Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου που υλοποιήθηκε ή υλοποιείται

Συνολική Δημόσια Δαπάνη
Πράξης
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Συνέργεια με Επιμέρους Τομεακές Πολιτικές

Συνέργεια με άλλες Ολοκληρωμένες / Σε εξέλιξη Πράξεις
Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές

Συνέργεια με άλλες Σχεδιαζόμενες Πράξεις
Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές

Παρατηρήσεις Συνεργειών με άλλες Σχεδιαζόμενες Πράξεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Πιστοποίηση κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429
Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας (αριθμ. Πιστοποίησης/Ειδική Υπηρεσία)
τύπου

Ύπαρξη και λειτουργία
μονάδων

ΔΤΕΚ

Δάνεια εμπειρία που παρέχεται σύμφωνα με το

Άλλο
Σχεδιασμός, Επίβλεψη και Παραλαβή του έργου από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της ΔΤΕ
Κυκλάδων
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Εγκεκριμένη μελέτη –
Εγκεκριμένα σχέδια

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑ.pdf

Αναλυτικός προϋπολογισμός 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΈΤΗΣ.pdf

Χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf

Φωτογραφικό υλικό

2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ -υπάρχουσα κατάσταση.pdf

Έγγραφα επιβεβαίωσης
Διαχειριστικής ικανότητας
Δικαιούχου
Νομιμοποιητικά έγγραφα
Δικαιούχου
Έγγραφα τεκμηρίωσης
αρμοδιότητας Δικαιούχου

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ.pdf

Απόφαση ή άλλη διοικητική
πράξη αρμόδιου συλλογικού
οργάνου για την υποβολή
79_2019_6ΙΑΜΩΕΔ-ΦΝΟ.pdf
της πρότασης, σύμφωνα με
τα νομιμοποιητικά έγγραφα
του Δικαιούχου
Λοιπά στοιχεία που
τεκμηριώνουν την
ωριμότητα/σκοπιμότητα και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ.pdf
βιωσιμότητα της
προτεινόμενης Πράξης
ΦΕΚ Χαρακτηρισμού Χώρου
Άλλα Έγγραφα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.pdf

