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ΤΟ ΕΡΓΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ (ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ) ΑΤΟΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 

6.800.360 € ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 Ύστερα από επίπονες προσπάθειες του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ , ολοκληρώθηκε η σύνταξη και η 

υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α στις 24/11/2022,  το Τεχνικό Δελτίο για το έργο «Προμήθεια 

και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας και συνοδά 

έργα» συνολικού Π/Υ 6.800.360,00€.  

 Η πράξη αφορά: 

α)στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αναβατορίου αντιστρεπτής 

λειτουργίας στο κάστρο της Μονεμβασιάς, πρωτίστως για την εξασφάλιση της 

πρόσβασης εμποδιζομένων ατόμων καθώς και ατόμων με κινητικές δυσκολίες στην Άνω Πόλη 

Μονεμβασίας, και δευτερευόντως για την ταχύτερη προσέγγιση σε αυτή στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και μεταφοράς υλικών για τη συντήρηση των μνημείων της 

Άνω Πόλης,  

β)στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών διαμόρφωσης δικτύου διαδρομών 

περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο της Άνω Πόλης και σύνδεσης του χώρου άφιξης του 

αναβατορίου με τα 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 και  

γ)αποκατάσταση της ανωδομής του τμήματος τείχους της Άνω Πόλης της 

Μονεμβάσιας στη θέση άφιξης του αναβατορίου με  εργασίες καθαρισμού των ριζικών 

συστημάτων  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. 

 Το αναβατόριο (τελεφερίκ) της Μονεμβασίας θα είναι ένα εξαιρετικά καινοτόμο, για 

αρχαιολογικό χώρο, έργο, το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην ευρύτερη προσπάθεια 

αναβάθμισης τόσο της Άνω Πόλης όσο και του Κάστρου της Μονεμβασίας.  

  

       Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας 

                                                                      Ηρακλής Γ. Τριχείλης 

 


