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Προς:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Νιόκαστρο Πύλου - αποκατάσταση Ι.Ν Μεταμόρφωσης του Σωτήρος" με κωδικό
MIS 305623 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),
2. Την υπ΄ αριθμ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας (CCI2007GR161 PO001).
3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
4.

Το

με

αρ.

πρωτ.

23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008

Εγχειρίδιο

Διαδικασιών

Διαχείρισης

και

Ελέγχου

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Δ/ΦVIIIα/885/06.03.2013 (ΦΕΚ 610/Β/2013) «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄1620) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 4312/18.02.2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.02.2009) και ΕΥΤΟΠ/Δ/ ΦVIIIα/266/28.01.2011 (ΦΕΚ
240/Β/11.02.2011) όμοιες αποφάσεις».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως, και του Π.Δ.119/2013 «Διορισμός
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Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ153/Α/25-06-2013)
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΔΙΟΙΚ/Α1/111292/17875/14872/ 7779/1.7.2013 (ΦΕΚ 309/Δ/01.07.2013) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ,για το διορισμό από 25/06/2013 της Στυλιανής Μενδώνης του
Γεωργίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με βαθμό 1ο της Κατηγορίας Ειδικών
Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α’/137), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
50 του ΠΔ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98 Α),
8. Την με αρ. πρωτ. 4594/831/0020/23-6-2010 (ΦΕΚ 1036/Β/7-7-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία
εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού αρμοδιότητες διαχείρισης για
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ (2007-2013),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Τη με αρ. πρωτ. 7150/1438/13-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα
Προτεραιότητας 3 του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,
10. Την με αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/2687/05-11-2010 πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος», κωδικός 58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Τις διατάξεις του Ν.4109 (ΦΕΚ 16/Α/23.01.2013) "Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις", και
ιδιαίτερα το άρθρο 3 αυτού "Κατάργηση του ΝΠΙΔ Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων
(ΤΔΠΕΑΕ)"
12. Την Υ.Α με αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/86602/43054/5964/2940/30.05.2013 "Υπαγωγή Επιστημονικών
Επιτροπών μελέτης και εκτέλεσης Αρχ/κων έργων στις οικείες Δ/νσεις της κεντρικής υπηρεσίας και στις οικείες περιφερειακές
υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου
Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού"
13. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
14. Την υπ. αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΠΑΝ8/3039/07.12.2010 απόφαση ένταξης της εν θέματι πράξης.

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Νιόκαστρο Πύλου - αποκατάσταση Ι.Ν Μεταμόρφωσης του Σωτήρος" στον Αξονα
Προτεραιότητας

"03

-

Βελτίωση

του

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος"

του

Επιχειρηματικότητα".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

305623
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Ε0148
2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2010ΣΕ01480140
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

10109041

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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Ο Ι. Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος βρίσκεται εντός του Νιόκαστρου, στην
Πύλο. Αρχικά, με την ίδρυση του κάστρου γύρω στα 1573, ο σημερινός ναός
οικοδομήθηκε ως οθωμανικό τέμενος επί των ημερών του σουλτάνου Μουράτ Γ΄ (1573
- 1595), και μετετράπη σε ορθόδοξο χριστιανικό ναό μετά την ναυμαχία του
Ναυαρίνου και την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους. Η ανασκαφική έρευνα στο
σημερινό κτήριο απέδειξε ότι η αρχική οικοδόμησή του τοποθετείται στο τελευταίο
τέταρτο του 16ου αιώνα, ενώ παράλληλα διακρίθηκαν άλλες τέσσερις οικοδομικές
φάσεις του μνημείου επιβεβαιώνοντας έτσι τις ιστορικές πηγές με ραδιοχρονολογήσεις
βασισμένες στον άνθρακα 14 (ελκυστήρες προστώου και κόκκαλα εσωτερικών
τομών). Έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την Υ.Α.
10179/332/9-2-1948, ΦΕΚ 29Β/23-2-1948 απόφαση. Σήμερα, πρόκειται για έναν
τετράγωνης κάτοψης ναό, με οκταγωνικό τρούλλο που στηρίζεται σε τέσσερις
ογκώδεις πεσσούς.
Στα πλαίσια του παρόντος έργου και σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται τα
παρακάτω:
Α) Οι αναγκαίες προκαταρκτικές εργασίες και αναλυτικότερα:
Η προμήθεια και τοποθέτηση της πινακίδας του έργου.
Η προμήθεια του βασικού εξοπλισμού και των αναγκαίων ικριωμάτων.
Η καθαίρεση του προσκτίσματος στο προστώο.
Η κάλυψη των εσωτερικών ανασκαφικών τομών, κ.λ.π
Β) Η στερέωση και μορφολογική αποκατάσταση.
Εδώ περιλαμβάνονται:
α) Η αποκατάσταση του κυρίως ναού και ειδικότερα:
Εξωτερικά:
1. Καθαίρεση κεράμωσης, εξυγίανση θολοδομίας, στεγάνωση και ανακεράμωση.
2. Προσεκτικός έλεγχος και αποκατάσταση του συστήματος συλλογής ομβρίων
υδάτων (αγωγοί και δεξαμενές).
3. Περίσφιγξη του τυμπάνου του τρούλλου.
4. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
5. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων.
6. Τοποθέτηση ορθογώνιου πλαισίου με σιδεριές, στα ανοίγματα στο επίπεδο του
εδάφους.
7. Συντήρηση και στερέωση αυθεντικών επιχρισμάτων και συμπλήρωση με νέο
επίχρισμα, συμβατό ως προς τα αρχικά, όπου κρίνεται απαραίτητο.
8. Διαμόρφωση ζώνης εξυγίανσης, για προστασία της τοιχοποιίας, κατά μήκος της
ανατολικής και βορεινής πλευράς, αφού απομακρυνθούν οι εξωτερικές σκαλωσιές και
συντήρηση του λιθόστρωτου στις άλλες πλευρές.
Εσωτερικά:
1. Τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών ελκυστήρων εσωτερικά του κτηρίου.
2. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
3. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων.
4. Συντήρηση και στερέωση αυθεντικών επιχρισμάτων και συμπλήρωση με νέο
επίχρισμα, συμβατό ως προς τα αρχικά, όπου κρίνεται απαραίτητο.
5. Αφαίρεση προτεινόμενων μεταγενέστερων επεμβάσεων και αποκατάσταση
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λιθοδομής ανοιγμάτων (παραστάδες, ποδιά, πρέκι).
6. Τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων σε όλα τα ανοίγματα.
7. Συντήρηση και επισκευή του σημερινού δαπέδου και αντικατάσταση
τσιμεντοπλακιδίων και τσιμεντοκονίας με πλάκες αντίστοιχες με τις υπάρχουσες
μαλτεζόπλακες. Αποκάλυψη τμήματος της βάσης του βορειοανατολικού πεσσού.
β) Η αποκατάσταση προστώου:
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
1. Αφαίρεση προσκτίσματος και συμπλήρωση πέμπτου τρουλλίσκου στο προστώο.
2. Τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών ελκυστήρων.
3. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
4. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων.
5 .Αφαίρεση μεταγενέστερων επεμβάσεων και συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου
χρειάζεται.
6. Καθαρισμός και συμπλήρωση με πωρόλιθο βόρειου εξωτερικού μιχράμπ και νότιου
αντίστοιχα, μετά την διάνοιξή του.
γ) Η αποκατάσταση του μιναρέ:
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
1. Διατήρηση και στερέωση λίθινης κατασκευής στην άνω απόληξη του μιναρέ και
ανακεράμωση τμήματος με φθαρμένα κεραμίδια.
2. Τοποθέτηση νέου ανοιγόμενου μεταλλικού καλύμματος.
3. Στερέωση λιθοδομών: καθαρισμός από σαθρά κονιάματα, βαθύ αρμολόγημα όπου
χρειάζεται και πλήρωση ρηγματώσεων.
4. Συμπλήρωση με πωρόλιθο, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε σημεία με μεγάλη
φθορά ή απώλεια λιθοσωμάτων, κυρίως στην πύλη εισόδου.
5. Στερέωση ελικοειδούς πώρινης κλίμακας και αποκατάσταση κεντρικού κυλινδρικού
φαναριού.
6. Τοποθέτηση νέου ξύλινου κουφώματος στην πύλη του μιναρέ.
δ) και επί πλέον:
Ηλεκτρική εγκατάσταση (θα υλοποιηθεί απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση και
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων).
Γ) Η συντήρηση του Μιχράμπ:
1. Καθαρισμός από χλωρίδα, βιολογικές επικαλύψεις, επιστρώσεων ασβεστώματος
κ.λ.
2. Συγκρατήσεις, στερεώσεις κονιορτοποιημένων κονιαμάτων, πληρώσεις ρωγμών κ.λ
3. Καθαρισμός αλάτων και σταθεροποίηση ζωγραφικής επιφάνειας.

6. Παραδοτέα πράξης:

Δ) Λοιπές εργασίες:
1. Ο τακτικός καθαρισμός του χώρου και η τακτοποίηση του περιβάλλοντα χώρου
γενικότερα.
2. Η αρχαιολογική καταγραφή και τεκμηρίωση τόσο των δεδομένων που θα
προκύψουν, όσο και των εκτελούμενων εργασιών.
3. Η επισκευή της λιθόστρωτης αυλής του ναού.
4. Οι μεταφορές των υλικών, η τοποθέτηση πινακίδας ολοκλήρωσης έργου κ.λ.
Με την ολοκλήρωση του έργου το μνημείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι για
τις λατρευτικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και θα είναι επισκέψιμο. Τα
παραδοτέα περιλαμβάνουν:
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1. Ένα μνημείο (Ι. Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, περίπου 465,57 μ2)
αναστηλωμένο.
Σ’ αυτό (σύμφωνα και με την προμέτρηση) περιλαμβάνονται:
Η καθαίρεση του προσκτίσματος (Ε8 ? 30 μ2) και η αποκατάσταση - αναστήλωση
του προστώου στη συνέχεια.
Η αποκατάσταση της στέγης (εμβαδό στέγης σε οριζόντια προβολή Ε1 ? 467,70
μ2
Η αποκατάσταση των εσωτερικών (Ε6 ? 1140 μ2) και εξωτερικών (Ε5= 894,75 μ2)
όψεων του μνημείου.
Η αποκατάσταση των θόλων του ναού (Ε7α= 337,5 μ2 (εσωτερικά) & Ε7β ?
687,4 μ2 )
Η αποκατάσταση των δαπέδων εσωτερικά (Ε2= 225,00 μ2) και εξωτερικά (Ε3=
76,62 μ2)
Η τοποθέτηση των ελκυστήρων (L1 ? 127,5 μ.μ.)
Η συντήρηση και επισκευή των υπόγειων δεξαμενών (κινστέρνες: Ε9 ? 42 μ2) και
των συλλεκτήριων αγωγών (L2?188,5μ.μ.)
Η συντήρηση και επισκευή του μιχράμπ (Ε11 ? 25 μ2 )
Η συντήρηση και επισκευή του μιναρέ (Ε10 ? 11.40 μ2 )
Η αποκατάσταση των κουφωμάτων.
Μία απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση
2. Ένα λιθόστρωτο δάπεδο επισκευασμένο (αυλή Ε4= 1255 μ2 )
3. Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο.
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός

1.00

9401
Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 54.55 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων

1,325,000.00
75,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,400,000.00 Ευρώ

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 1,400,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 1,400,000.00 ευρώ και Π/Υ(2)
0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε0148

Φορέας ΣΑ:

1012700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:

2010ΣΕ01480140

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 1,400,000.00 (ποσό
σε ευρώ).

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
παραμένουν σε ισχύ.
Η Γενική Γραμματέας

ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΥΜΔ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠ.ΠΟ.Α / Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
3. ΕΥΔ ΕΠ 'Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα'
4.Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ΄
Κ. Ντέντε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γ. Γραμματέως

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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2. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού: Μονάδες Α, Β, Γ

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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