ΥΕΔΙΟ
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΥΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
1. Σςνοπηική πεπιγπαθή θςζικού ανηικειμένος ηος έπγος πος να πεπιλαμβάνει καη’ ελάσιζηον ηα εξήρ:
1.1. Κύπιορ ηος έπγος (ιδιοκηηζιακό καθεζηώρ)
1.2. Φοπέαρ ςλοποίηζηρ (δικαιούσορ)
1.3. Φοπέαρ λειηοςπγίαρ
1.4. Τπόπορ επιλογήρ αναδόσος-επγολήπηηρ (Εξηγήζηε αν και ζε ποιο βαθμό επυθελείηαι από ηη ζηήπιξη
ο καηαζκεςαζηήρ υρ επγολήπηηρ ηηρ ςποδομήρ, ζηην πεπίπηυζη πος ηο έπγο θα ςλοποιηθεί από
εξυηεπικό ανάδοσο)
1.5. Πεπιγπαθή επγαζιών
1.6. Χπήζη/λειηοςπγία ηος θςζικού ανηικειμένος
1.7. Διεςκπινίζηε αν ο σώπορ ή ηο μνημείο (ή κινηηά μνημεία ζηην πεπίπηυζη μοςζείος) αποηελούν
απσαιολογικά μνημεία ππογενέζηεπα ηος 1453 και ζςνεπώρ εμπίπηοςν ζηη δικαιοδοζία ηος Κπάηοςρ
ζύμθυνα με ηο Ελληνικό Σύνηαγμα.
2. Η είζοδορ ζηο πποηεινόμενο ππορ σπημαηοδόηηζη έπγο πποβλέπεηαι να είναι ελεύθεπη (δυπεάν) για ηο
κοινό?
3. Σηην πεπίπηυζη μη ελεύθεπηρ ειζόδος, ηο ηίμημα πος καηαβάλλεηαι (σπημαηική ζςνειζθοπά) ζε ηι ύτορ
ανέπσεηαι ζε ζσέζη με ηο κόζηορ λειηοςπγίαρ?
4. Οι δπαζηηπιόηηηερ πολιηιζμού ή διαθύλαξηρ ηηρ κληπονομιάρ σπημαηοδοηούνηαι καηά κύπιο λόγο από ηιρ
ειζθοπέρ ηυν επιζκεπηών/σπηζηών ή μέζυ άλλυν εμποπικών διεςθεηήζευν?
5. Σηην πεπίπηυζη ζςν-ύπαπξηρ οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ άμεζα ζςνδεδεμένηρ με ηην μη-οικονομική, είηε
1
βοηθηηικών δπαζηηπιοηήηυν (πσ ενοικίαζη σώπυν για πεπιοδικέρ εκθέζειρ κλπ) είηε δπαζηηπιοηήηυν
διεςκόλςνζηρ επιζκεπηών (πσ καθεηέπια, πυληηήπια κλπ) παπαθέζηε ζηοισεία πος να ηεκμηπιώνοςν ηο
εύπορ αςηών ηυν ςπηπεζιών (όζον αθοπά ζηη κοινή σπήζη πόπυν ηηρ κύπιαρ ςποδομήρ) καθώρ και ηο
ύτορ εζόδυν (ζε ζσέζη με ηα έζοδα ηηρ κύπιαρ ςποδομήρ/μη οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ)
6. Σε πεπίπηυζη πος ηο πποηεινόμενο έπγο πεπιλαμβάνει παπεμβάζειρ ζε σώποςρ πος επιηελούν βοηθηηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ ηηρ απσαιολογικήρ/μοςζειακήρ/ πολιηιζηικήρ ςποδομήρ, εκηιμήζηε αν οι ανυηέπυ
2
βοηθηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ςπεπβαίνοςν ή όσι ποζοζηό 20% ηηρ ζςνολικήρ δςναμικόηηηαρ ηος σώπος.
7. Αναθέπαηε με ποιόν ηπόπο θα γίνεηαι η διασείπιζη και η παπακολούθηζη ηυν βοηθηηικών δπαζηηπιοηήηυν.
8. Αναθεπθείηε λεπηομεπώρ ζηην ακπιβή θέζη ηος πποηεινόμενος έπγος και ζηιρ αποζηάζειρ από ζηαθμούρ
διεθνών ζςγκοινυνιακών δικηύυν (αεποδπόμια, λιμάνια, ζιδηποδπομικά δίκηςα), καθώρ και ζηιρ
αποζηάζειρ από ηα ζύνοπα και ηιρ κςπιόηεπερ πόλειρ.
9. Η σπημαηοδόηηζη ηος έπγος και μεηέπειηα λειηοςπγία ηος ενδέσεηαι να πποκαλέζει παπέκκλιζη ηυν
ηοςπιζηικών ποών από άλλα κπάηη μέλη, ειδικά με ζκοπό ηην επίζκετη ηηρ ςποδομήρ (καηόπιν πσ και
μέζυ διαθημιζηικήρ πποβολήρ ή/και ζςμμεηοσήρ ζε ξενόγλυζζα διαδικηςακά δίκηςα, κλπ); Παπαθέζηε
ζηοισεία πος αθοπούν ζηην επιζκετιμόηηηα ηος σώπος καηά ηη διάπκεια ενόρ έηοςρ. Εξεηάζηε αν η επιλογή
ηηρ Πεπιθέπειαρ υρ ηαξιδιυηικού πποοπιζμού είναι ανεξάπηηηη από ηην ύπαπξη ηος ζςγκεκπιμένος έπγος.
10. Αναμένεηαι ηο πποηεινόμενο έπγο να πποζελκύζει νέερ ιδιυηικέρ επενδύζειρ ζηην πεπιοσή; Αναθέπαηε
ζηοισεία ζσεηικά με ηιρ ηοςπιζηικέρ εγκαηαζηάζειρ και ςποδομέρ πος ςπάπσοςν ζηην πεπιοσή, καθώρ και ηη
δςναμικόηηηά ηοςρ.

1

Ωο βνεζεηηθή ινγίδεηαη ε δεπηεξεύνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα θαη είλαη αλαγθαία γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο, ή πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θύξηα κε-νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηά.
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Ωο δπλακηθόηεηα δύλαηαη λα ζεωξεζεί ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ε έθηαζε, ν αξηζκόο ηνπ πξνζωπηθνύ, ν ρξόλνο
ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, ν εμνπιηζκόο θ.ιπ. (δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο)
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