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Η Γενική Γραμματέας

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (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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Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση και ανάδειξη τμημάτων κάστρου Μεθώνης" στον Αξονα 

Προτεραιότητας "03 - Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

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. ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ34/2190/08.06.2012 απόφαση ένταξης της εν θέματι πράξης.

377354 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ  ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3. Δικαιούχος:

10109041 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0148

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2012ΣΕ01480068

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-Ε2Ν



Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Σελίδα 4 από 7

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την αποκατάσταση και ανάδειξη του 
δυτικού επιθαλάσσιου τοίχους καθώς και του νοτιοανατολικού επιθαλάσσιου πύργου 
(πύργος του Βιλλεαρδουίνου) του κάστρου Μεθώνης, τα οποία έχουν υποστεί 
σημαντικές φθορές.
Το κάστρο της Μεθώνης, έκτασης 93 περίπου στρεμμάτων, βρίσκεται στο νοτιότατο 
άκρο της δυτικής ακτής της Πελοποννήσου, στα νότια του σύγχρονου οικισμού της 
Μεθώνης, του Δήμου Πύλου Νέστορος του Νομού Μεσσηνίας. Έχει κηρυχθεί «ως 
προέχον Βυζαντινόν μνημείον» με το 25.02.1922 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 
28/Α/26.02.1922), ενώ με την ΥΠ.ΠΟ./ΑΡΧ /Β1/Φ30/3715/84 /15.02.1985 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 163/Β/28.03.1985) έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός «ο χώρος 
εμπρός από το Κάστρο της Μεθώνης Πυλίας Μεσσηνίας» με όρια που 
προσδιορίζονται με σαφήνεια σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα. Ο χώρος του 
Κάστρου αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και φορέας 
προστασίας του είναι σήμερα η 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλαμάτας. Η 
πρόσβαση στο κάστρο γίνεται από τη Κεντρική πύλη εισόδου, στο μέσον του 
εξωτερικού βόρειου τείχους μέσω μνημειώδους λιθόκτιστης γέφυρας. 
Το δυτικό τείχος του κάστρου, μήκους 400 μέτρων περίπου, κατασκευάστηκε 
διατηρείται σε όλο το ύψος του μέχρι και το ύψος των επάλξεων. Παρουσιάζει 
σοβαρά προβλήματα αποσάθρωσης της τοιχοποιίας, λόγω της άμεσης γειτνίασης με 
τη θάλασσα. Επίσης, λόγω του βομβαρδισμού του κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
δημιουργήθηκαν μεγάλοι κρατήρες σε τρία σημεία, όπου το έδαφος διαβρώνεται με 
ταχύτερους ρυθμούς. Πρόσφατα (αρχές 2012), λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, κατέρρευσε το κάτω μέρος του τοίχους σε δύο επιπλέον σημεία, 
δημιουργώντας δύο υπερμεγέθεις οπές, εκ των οποίων παρασύρθηκε προς τη 
θάλασσα μεγάλο μέρος της επίχωσης και με επιπλέον κίνδυνο κατάρρευσης του άνω 
μέρους του τοίχους στα σημεία αυτά.      
Ο Νοτιοανατολικός επιθαλάσσιος Πύργος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά οικοδομήματα του Κάστρου. Αποτελείται από δύο επιμήκεις 
παράλληλους καμαροσκεπείς χώρους ανοιχτούς από την δυτική πλευρά, που 
επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τον περίδρομο των παρακείμενων τειχών με
οξυκόρυφα ανοίγματα. Η θέση του δίπλα στη θάλασσα, η μακρόχρονη εγκατάλειψη 
καθώς και η έκθεσή του στις καιρικές συνθήκες και στα φυσικά φαινόμενα, έχουν 
συμβάλει στη σημερινή μορφή και στη παθολογία του. Σήμερα, σώζεται μόνο το 
πρώτο επίπεδο του πύργου, ενώ ο υπερκείμενος όροφος έχει καταρρεύσει. Ο πύργος
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ετοιμορροπίας, καθώς σημαντικό τμήμα του 
φέροντος οργανισμού έχει καταρρεύσει. 

Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
(1) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
(Α) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 Τοποθέτηση πινακίδων έργου.
 Προμήθεια βασικού εξοπλισμού εργοταξίου & εργατοτεχνιτών, ικριωμάτων, ξυλείας 
κ.λ. 
 Απομάκρυνση βλάστησης και των γαιωδών επικαθήσεων.
 Διερευνητικές εργασίες εδάφους (όπως ολοκλήρωση και κάλυψη τομών στον 
επιθαλάσσιο πύργο)

(Β) ΣΤΕΡΕΩΣΗ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(α) ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
 Στα κατώτερα τμήματα του δυτικού τείχους αποκατάσταση εξωτερικής παρειάς 
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μέχρι τα 2,5~3,0μ.
Στις θέσεις των κρατήρων συμπλήρωση μέχρι 2,5~3,5μ. ανά περίπτωση με 
κατάλληλο κονίαμα (εσωτερικά και εξωτερικά)
Στην υπόλοιπη εξωτερική τοιχοποιία καλός καθαρισμός και βαθύ αρμολόγημα 
(εξωτερικά και εσωτερικά)
Ανακατασκευή οπών του τείχους που διανοίχτηκαν το 2012 
(β) ΣΤΕΡΕΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Α. ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
Ανάκτηση της επιθαλάσσιας (νότιας) τοιχοποιίας του πύργου που έχει καταρρεύσει 
Εφαρμογή ενεμάτων σε όλους τους τοίχους 
Συμπλήρωση στο βόρειο, νότιο και ενδιάμεσο πεσσό
Καθαρισμός αρμών και  εν συνεχεία βαθύ αρμολόγημα της λιθοδομής, όπου 
χρειάζεται
Συρραφή της ρηγμάτωσης στο νότιο τοίχο
Απομάκρυνση των νεότερων επεμβάσεων, εκεί όπου δεν ακολουθούν τα μορφολογικά 
στοιχεία του μνημείου
Ανακατασκευή θόλων του πύργου (καθαίρεση σαθρών κονιαμάτων, αποκατάσταση 
ρωγμών με βαθύ αρμολόγημα, ανάκτηση τμημάτων που έχουν καταρρεύσει)
Αποκατάσταση οξυκόρυφων ανοιγμάτων
Στερέωση λίθων
Στεγανοποίηση επιπέδου του Πύργου (δάπεδο ορόφου).
Συντήρηση και στερέωση αυθεντικών επιχρισμάτων και συμπλήρωση με νέο 
επίχρισμα, συμβατό ως προς τα αρχικά, όπου κρίνεται απαραίτητο.

(2) ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η αρχαιολογική καταγραφή και τεκμηρίωση τόσο των δεδομένων που θα προκύψουν, 
όσο και των εκτελούμενων εργασιών (ενημερωτικά φυλλάδια).
Δοκιμές κονιαμάτων και έλεγχος χρώματος, υφής κ.λ.
Η τοποθέτηση πινακίδας ολοκλήρωσης έργου (πινακίδες με γραφή BRAILLΕ).
Παρεμβολή φύλλων μολύβδου μεταξύ παλαιών και νέων τμημάτων, όπου απαιτείται 
(παρειές του δυτικού τοίχους και στις συμπληρώσεις του δαπέδου του πύργου, 
εφόσον προκύψουν).

(3) ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο τακτικός καθαρισμός του χώρου του εργοταξίου
Η τακτοποίηση του περιβάλλοντα χώρου του πύργου (προσβασιμότητα επισκεπτών, 
περίφραξη μνημείου).

 6. Παραδοτέα πράξης: Όσον αφορά το δυτικό επιθαλάσσιο τείχος του Κάστρου Μεθώνης περιλαμβάνονται:
Επιφάνειες ανακατασκευής καταστραμμένων τμημάτων της βάσης του τείχους  
Ε(κρατ.)?320.00μ2   
Επιφάνειες συμπλήρωσης φθαρμένων τμημάτων Ε(φθαρμ.)?970.00μ2           
Επιφάνειες ανακατασκευής οπών που διανοίχτηκαν το 2012 Ε(κρατ.του 
2012)?140.00μ2           

Παραδοτέα για τον Επιθαλάσσιο Πύργο της Μεθώνης είναι:
Επιφάνεια ανάκτησης της τοιχοποιίας που έχει καταρρεύσει Ε(τοιχ.)?450.00μ2
Επιφάνεια της επιθαλάσσιας τοιχοποιίας του πύργου που έχει καταρρεύσει 
(ανατολική όψη) Ε(επιθ. τοιχ.)?200.00μ2
Επιφάνειες τοιχοποιίας λοιπών όψεων του πύργου  (δυτική & νότια) Ε(λοιπών. 
τοιχ.)?75.00μ2
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

9401 Μνημεία –  Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται Αριθμός  1.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
 900,000.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 42.55 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 900,000.00  900,000.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 844,463.00
 55,537.00

Βάσει 
Παραστατικων

 900,000.00Σύνολο (1)  900,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 900,000.00 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  900,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  900,000.00 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) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  900,000.00 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ01480068
 

Π/Υ (1)

Επιφάνειες δαπέδου ?82.00μ2

Προβολή της πράξης:
Τεύχος με dvd.
Πινακίδες πληροφόρησης (και  BRAILLE).
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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

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.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γ. Γραμματέως 
2. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού: Μονάδες Α, Β, Γ
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