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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «ΝΙΚΟΠΟΛΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΛΑΤΙΟΥ (ΟΙΚΟΥ ΕΚΔΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ» του 
έργου «SUB. 7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου 
Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150407 απολογιστικά 
και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπ’ όψιν:

Α. Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019), όπως ισχύει,

3. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού».
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4. του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού»

5. του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220)  «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»  

6. του άρθρου 81 -Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 
122/Α/5.8.1991),

7. του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04.03.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών 
έργων»,

8. του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 
και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως 
τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα,

9. του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.

10. του Π.Δ.  84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», όπως ισχύει

11. του ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/» (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016), όπως ισχύει.

12. του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις

13. του ν.4822/2021 (ΦΕΚ Α΄135) «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» 

Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β/29.09.2021) 

«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

2. Την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης 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 και της υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 
Απόφασης Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης 
του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί 
Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Ταμείου Ανάκαμψης.
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3. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22-3-2016 Απόφαση έγκρισης από 
το Γ.Γ. ΥΠΠΟΑ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται 
με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, και των υπ’ αρ ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ/14-20/3942/18-
11-2016 και ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ/14-20/908/1-6-2017 αποφάσεων Τροποποίησής 
του.

4. Τις αποφάσεις έγκρισης: α) υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/80315/ 
3825/15.09.2006 Υ.Α. «Μελέτης προστασίας- στερέωσης του ρωμαϊκού 
συγκροτήματος Βαγένια», β) υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/100889/ 
4817/08.10.2010 Υ.Α. «Μελέτης συνολικής ανάδειξης κτιριακού συγκροτήματος 
παλατιού στον αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης», γ) υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΣΥΝΤ/ 
Φ76/151564/4172/26.08.2013 «Μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης 
εντοίχιου ψηφιδωτού μικρού Νυμφαίου Παλατιού Νικόπολης»

5. Την υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ20043/15.02.2022  Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «SUB. 
7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και 
άμεσου περιβάλλοντος χώρου του» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5150407 στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κωδικό έργου ΚΕ 2022ΤΑ01400026.

6. Την υπ΄αρ. πρωτ.  20503/25.02.2022 (ΑΔΑ: 6Β0Ω46ΜΤΛΡ-ΦΩΘ) Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης της πράξης με ΚΕ 
2022ΤΑ01400026 – ΟΠΣ ΤΑ 5150407 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
2022, στη ΣΑΤΑ 014.

7. Τον από   28-3-2022 έλεγχο του σχεδίου της παρούσης από την ΕΔΕΠΟΛ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση εργασιών του υποέργου «ΝΙΚΟΠΟΛΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΤΙΟΥ (ΟΙΚΟΥ ΕΚΔΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ» του έργου «SUB. 7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού 
(οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του», που υλοποιείται στο 
πλαίσιο της δράσης με ID: 16485 - Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς 
αρχαιολογικούς χώρους, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και με κωδικό ΟΠΣ 
ΤΑ 5150407, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.

2. Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

Α. Εργασίες πεδίου: Θα πραγματοποιηθούν καθαρισμοί και αποχωματώσεις σε περιοχές 
του κυρίως τμήματος της οικίας εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα της: α) εκατέρωθεν της 
εισόδου (3), στη περιοχή δηλαδή της στοάς (1) και των καταστημάτων της πρόσοψης (2), 
β) ανατολικά και δυτικά του μικρού αίθριου (5), όπου αναμένεται να αποκαλυφθούν, 
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μεταξύ άλλων, υπνοδωμάτια και χώροι διημέρευσης (8), γ) στη περιοχή όπου 
χωροθετούνται τα ανατολικά διαμερίσματα της οικίας (9), δ) στο μερικώς ανεσκαμμένο 
λουτρό της οικίας στη δυτική πλευρά του συγκροτήματος (13), ε) σε χώρους περιμετρικά 
του μεγάλου περιστυλίου όπως στον διάδρομο προς τον δρόμο ανατολικά της οικίας (18), 
στον χώρο εστίασης της εξέδρας (20), στον χώρο βόρεια της κουζίνας όπου 
αποκαλύφθηκε σε δοκιμαστική τομή πίθος και ψηφιδωτό δάπεδο (23), στο νότιο μισό 
διαμερίσματος (24) και τον παρακείμενο τελευταίο χώρο πριν το ανάλημμα, στ) σημειακά 
στο νότιο (29) και δυτικό σκέλος (30) της στοάς, η οποία αναπτύσσεται στο μεσαίο και 
κάτω άνδηρο, ζ) σε δύο χώρους των δυτικών καταστημάτων (32) , συγκεκριμένα τον 
πρώτο από νότο (32α), και τον τελευταίο προς βορρά όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί 
έρευνα (32ν), η) σε πρόχειρες κτηριακές εγκαταστάσεις (38) νότια του decumanus 
maximus (39) παράλληλες με το νότιο σκέλος της πρωτοβυζαντινής οχύρωσης, θ) 
διερευνητικές τομές όπου απαιτηθεί, ι) απομάκρυνση καταπεσμένων όγκων τοιχοποιίας

Β. Εργασίες προστασίας συντήρησης και αποκατάστασης: α) στερεώσεις τοιχοποιιών 
(αρμολογήματα, στεγανώσεις, συμπληρώσεις, πληρώσεις ρωγμών) που θα αποκαλυφθούν 
κατά τη διάρκεια των εργασιών αποχωμάτωσης, β) αναστηλώσεις κιόνων στο μικρό αίθριο 
(5) και το περιστύλιο (11), γ) συντήρηση επιτοίχιου ψηφιδωτού μικρού Νυμφαίου, δ) 
συντηρήσεις κινητών ευρημάτων, ε) διαστρώσεις υλικών για προστασία δαπέδων και 
κίνησης επισκεπτών (1,2,8,9,18,13,23,24,20,29,30,32α, 32ν).

Γ. Έρευνα -τεκμηρίωση- πληροφόρηση: Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών: α) 
αναστήλωσης επιπλέον κιόνων στο περιστύλιο και το μικρό αίθριο, β) δομικής ενίσχυσης 
τοιχοποιιών, γ) ανάλυσης αρχαίων κονιαμάτων και προτάσεων συνθέσεων, δ) συντήρησης 
ψηφιδωτών σπαραγμάτων των δαπέδων του περιστυλίου (11) καθώς και δύο χώρων 
εστίασης (22,24), ε) επικαιροποίηση κειμένων και αντικατάσταση μεταξοτυπιών πινακίδων 
ενημέρωσης, στ)  Πινακίδα έργου.

Δ. Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού:  Θα πραγματοποιηθούν διαστρώσεις 
υλικών για την προστασία των δαπέδων που θα αποκαλυφθούν (στους χώρους 
1,2,8,9,18,13,23,24,20,29,30,32α, 32ν) και την κίνηση των επισκεπτών. 

Ε. Λοιπές εργασίες:  Απαραίτητες εργασίες και προμήθειες για την υλοποίηση του έργου

3. Για την εκτέλεση του υποέργου «ΝΙΚΟΠΟΛΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΤΙΟΥ 
(ΟΙΚΟΥ ΕΚΔΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ» εγκρίνεται η 
πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην 
Απόφαση Ένταξης του έργου στο Τ.Α.Α , καθώς και στον κατωτέρω  Πίνακα Προσωπικού, 
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που συμπληρώθηκε για τις ανάγκες της διαδικασίας αιτιολόγησης του προϋπολογισμού 
του  υποέργου: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ (€)

(1) (2) (3)

(4)=

 (1) x(2)Χ(3)

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 1 24 1.850 44.400

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 1 22 1.850 40.700

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 5 22 1.300 143.000

ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 2 22 1.400 61.600

ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

2 15 1.500 45.000

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

1 24 1.600 38.400

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

1 22 1.850 40.700

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 413.800€

4. Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως των ανωτέρω εργασιών, 
υποβάλλονται προς έγκριση οι αντίστοιχες μελέτες/ η αντίστοιχη αιτιολόγηση.
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5. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, την 
πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της 
αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του υποέργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη 
ποσού 500.000,00€ από τον κωδικό αριθμό ΚΕ 2022ΤΑ01400026 της ΣΑΤΑ 014 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

6. Η εκτέλεση του υποέργου έχει έναρξη την  01.04.2022 και λήξη την 31.03.2024
7. Με την περαίωση των εργασιών εκδίδεται σχετική βεβαίωση περαίωσης και η 

προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ 24/2019 έκθεση απολογισμού του 
υποέργου. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται και στην ΕΥΣΤΑ.

Η Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού

Λίνα Μενδώνη
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