ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΕΚΑ

ΥΠΠΟΑ/ΔΙΠΚΑ/
ΕΣΜΕ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Α.1 ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

1.750.000,00

"Οι δρόμοι της ίασης"

Υ
Π Εξειδίκευση και ωρίμανση δράσεων και έργων ανάδειξης και ερμηνείας βιοποικιλότητας
και φυσικού περιβάλλοντος του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου

59.000,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

59.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΕΡΑΑ

1
β. Φυτοτεχνική ανάδειξη και διαμόρφωση κήπου με φυτεύσεις ενδημικών και
θεραπευτικών φυτών στην περιοχή ΒΔ του ιερού και μέχρι την αρχαία είσοδο στα
Προπύλαια ("Κήπος της Ηπιόνης").

Υ
Π
Ο
Ε
Ρ
Γ
Ο

γ. Ανάδειξη της βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής του ιερού του Ασκληπιού.
Φυτοτεχνική φροντίδα και ανάδειξη του εξαιρετικού φυσικού περιβάλλοντος του
αρχαιολογικού χώρου αλλά και στοιχείων του ιερού άλσους της αρχαιότητας.
δ. Φυτοτεχνική διαμόρφωση και ανάπλαση των περιοχών στάθμευσης του αρχαιολογικού
χώρου Ασκληπιείου Επιδαύρου.
ε. Αντικατάσταση και επέκταση της περίφραξης στον ενοποιημένο αρχαιολογικό χώρο.

70.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

Η έκταση είναι απαλλοτριωμένη
αλλά εκτός σημερινής περίφραξης.
Θα ενταχθεί στον περιφραγμένο ‐
φυλασσόμενο χώρο με την νέα
περίφραξη.

120.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

Συμπεριλαμβάνεται η φροντίδα
των δέντρων του ιερού (πεύκα,
κυπαρίσια, ελαιόδενδρα, μουριές,
κλπ)

40.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

100.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

40.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

110.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

Η διαδρομή αυτή (συνολικού
μήκους 500 μ) θα έχει πλάτος
περίπου 4 μ .

Δυνατότητα επίσκεψης στα
παραμένοντα εκτός περίφραξης
μνημεία: Ναός Αφροδίτης (L),
ελληνισική δεξαμενή, φρέατα,
αρχαίες πηγές και υδραγωγεία.

370.000,00

ΔΡΑΣΗ

Α/Α

των προϊόντων ελιάς (εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, κλπ) που προέρχονται από τα
ελαιόδεντρα του αρχαιολογικού χώρου. Ανάδειξη και προβολή της λατρείας των
θεοτήτων της ελιάς 'Δαμίας' και 'Αυξησίας' που λάμβανε χώρα στο ιερό του Ασκληπιού.
α. Ήπια διαμόρφωση διαδρομής πρόσβασης από το βόρειο χώρο στάθμευσης προς την
αρχαία είσοδο του ιερού του Ασκληπιού (Προπύλαια), ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να
ακολουθήσει (μέσω του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου της περιοχής) την αρχαία διαδρομή
επίσκεψης στο ιερό. Η διαδρομή θα οριοθετηθεί εκατέρωθεν με ενδημικά & θεραπευτικά
φυτά σε γραμμική διάταξη ενώ παράλληλα θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα στοιχεία
φωτισμού, άρδευσης, κλπ.
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β. Ήπια διαμόρφωση διαδρομής για πεζούς από τα Προπύλαια (ή εναλλακτικά από το
θέατρο) προς την περιοχή της αρχαίας εισόδου του Ιερού του Απόλλωνος Μαλεάτα και τις
αρχαίες πηγές. Η διαδρομή θα αξιοποιήσει και τον υπάρχοντα αγροτικό χωματόδρομο,
διερχόμενη από το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον που διαμορφώνουν ανεπτυγμένα και
ευθαλή ελαιόδενδρα, παραπλεύρως αρχαίου υδραγωγείου, δεξαμενών και φρεάτων που
τροφοδοτούσαν με νερό το Ασκληπιείο. Η διαδρομή αυτή θα οδηγεί επίσης στην περιοχή
της αναφερόμενης από τον Παυσανία "στρεπτής ελαίας", της οποίας η μορφή (σύμφωνα
με τον σχετικό θρύλο) αποδίδεται στον Ηρακλή.

170.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

γ. Παράκαμψη του ρωμαϊκού συγκροτήματος στην εν λόγω περιοχή και ενσωμάτωσή του
στο ιερό.

20.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

160.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

140.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

στ. Ιερά οδός προς το κέντρο του Ιερού
‐ Διαμόρφωση και ανάδειξη της ιεράς οδού μέχρι το κέντρο του ιερού.

60.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

ζ. Ιερό Απόλλωνος Μαλεάτα
‐ Διαμόρφωση διαδρομής περιήγησης στο τοπίο του ιερού.
‐ Ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του ιερού.
‐ Επανένταξη στο τοπίο του ιερού παλαιών συστατικών του στοιχείων.

70.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

α. Δημιουργία περιπτέρου στην περιοχή του διαδρόμου που θα οδηγεί στην αρχαία
είσοδο του ιερού (Προπύλαια) με εγκαταστάσεις για ψηφιακή και οπτικοακουστική
ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τη σημασία του ιερού του Ασκληπιού για την
υγεία αλλά και για την βιοποικιλότητα και τα θεραπευτικά φυτά της περιοχής μέσα στην
οποία αναπτύχθηκε. Προετοιμασία των επισκεπτών για την περιήγηση. Δημιουργία
εκδοτηρίων, W.C. και φυλακίου στην ίδια περιοχή. Εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς
λυμάτων από τα νέα W.C. στον βιολογικό καθαρισμό του χώρου.

231.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

β. Δημιουργία περιπτέρου για την προβολή και διάθεση χαρακτηριστικών του τόπου
προϊόντων υψηλής ποιότητας από παραγωγούς της περιοχής του Δήμου Επιδαύρου σε
κατάλληλο χώρο στην είσοδο του ιερού. Σύνδεση της τοπικής επιχειρηματικότητας με την
τουριστική ανάπτυξη.

80.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

γ. Αναμόρφωση των χώρων και των οικίσκων εξυπηρέτησης επισκεπτών στην περιοχή της
υφιστάμενης εισόδου επισκεπτών.

100.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

α. Δράσεις προβολής (διαφημιστικές ενέργειες και ενέργειες δημοσίων σχέσεων) καθ’ όλη
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με το marketing plan και το media
plan.

125.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

δ. Διαμόρφωση (διαπλάτυνση, εξομάλυνση, ασφαλτόστρωση, κλπ) της υφιστάμενης
αγροτικής οδού που διέρχεται νοτίως του ιερού του Ασκληπιού και οδηγεί στο
συνδεόμενο μ' αυτό ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα (πατέρα του Ασκληπιού), απ' όπου
άρχισε η λατρεία της υγείας.

Συνολικό μήκος του δρόμου αυτού
από την περιοχή της αρχαίας
αγοράς έως το ιερό Απόλλωνος
Μαλεάτα είναι περίπου 2.500 μ.

730.000,00

2 στ. Αξιοποίηση των φυσικών πόρων του ιερού, π.χ. παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση

‐ Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας και δύο στηλών με τις χαρακτηριστικές για την
είσοδο του ιερού αρχαίες επιγραφές.
‐ Ανάδειξη της σημασίας του νερού για την αρχαία λατρεία της υγείας με διαμόρφωση της
περιοχής του αρχαίου φρέατος καθαρμών εσωτερικά της εισόδου.

Υ

411.000,00

3 ε. Προπύλαια.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΔΡΑΣΗ

Π
Ο
β. Σήμανση των διαδρομών περιήγησης σε όλο το περιβαλλοντικό ‐ αρχαιολογικό πάρκο.
Ε
Ρ
Γ
Ο γ. Σχεδιασμός και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης επισκεπτών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

15.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

15.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

25.000,00

ΕΠΕΡΑΑ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

180.000,00

Α/Α

5

Α.2 ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ "Το περιβάλλον της ίασης"
Υ
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Γ
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Κατασκευή (βάσει των προβλεπομένων μελετών) κτηρίου έκθεσης της ολοκληρωμένης
ιστορίας της ιατρικής, βασισμένης στην ιαματική και καθαρτική δράση του νερού των
αρχαίων πηγών της περιοχής, τη βιοποικιλότητα του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος
και των ευρημάτων στο Ασκληπιείο Επιδαύρου.

3.900.000,00

3.900.000,00

6

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ:

5.650.000,00

ΥΠΕΚΑ

ΕΠΕΡΑΑ

ΥΠΕΚΑ ‐
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‐
ΕΣΜΕ

Στο κτήριο της έκθεσης Θα
διαμορφωθούν και βοηθητικοί
χώροι, καθώς και συνεδριακό
κέντρο.

3.900.000,00

δ. Συντήρηση κόμβου και social media και δημιουργία λοιπών ψηφιακών μέσων.

