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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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 10681
Πληροφορίες : Σοφία Μαλιδέρου
Τηλέφωνο :  2103307622
Fax : 2103307641
Email : smaliderou@culture.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
& ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προς:

ΤΖΙΡΑΙΩΝ 8-10
T.K : 11742

Αθήνα, 27/10/2014
Α.Π. : ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ66/5004

1η Τροποποίηση της Πράξης "Προστασία παράκτιας ζώνης και στερέωση βραχωδών πρανών του Κάστρου 

Κορώνης, Δήμου Πύλου - Νέστορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου" με κωδικό MIS 453387 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"  
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Προστασία παράκτιας ζώνης και στερέωση βραχωδών πρανών του Κάστρου Κορώνης,

Δήμου Πύλου - Νέστορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου" στον Αξονα Προτεραιότητας "03 - Βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

«Διορισμός 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. Το από 268611/30278/6008/201.10.2014 αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου προς την ΕΥΤΟΠ

12. 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,

13. Tην με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ64/3692/17.09.2013 απόφαση ένταξης της πράξης.

453387 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 3. Δικαιούχος:

1010803 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0148

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2013ΣΕ01480066

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Το Κάστρο της Κορώνης είναι σημαντικότατο βυζαντινό μνημείο, έκτασης 40.000 τ.μ. 
και καταλαμβάνει τμήμα της χερσονήσου ανατολικά του ομώνυμου οικισμού. Το 
παράκτιο τμήμα του περιμετρικού τείχους έχει υποσκαφεί και τμήματα του βρέθηκαν 
χωρίς στήριξη.Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο με το Β.Δ. 25-2-1922 
(ΦΕΚ 28/ Α΄/ 26-2-22).
Υποέργο 1
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ευστάθειας και διάβρωσης 
προτείνονται οι παρακάτω εργασίες: απομάκρυνση βλάστησης στα πρανή και 
διαμόρφωση νέων κλίσεων, κάλυψη κατά θέσεις των επισφαλών  πρανών με 
οπλισμένο μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος λευκού τσιμέντου με χρωματική 
προσαρμογή, εφαρμογή αγκυρίων, πάκτωση μανδύα στις απολήξεις του σε δοκούς 
Ω/Σ, κατασκευή δοκών Ω/Σ στα υπερκρεμάμενα τμήματα του τείχους και αγκύρωσή 
τους, σημειακές επεμβάσεις στις περιοχές εξαλλοιωμένων κονιαμάτων και 
ρηγματώσεων του παράκτιου τείχους, πλήρωση των υποσκαφών με χυτές 
μικροκατασκευές, κατασκευή πασσαλότοιχου, διαμόρφωση πλατώματος κατά μήκος
της ακτογραμμής και πλήρωσή με διαβαθμισμένα υδατοπερατά υλικά, προστασία 
του πασσαλότοιχου με κατάλληλα διαβαθμισμένη λιθορριπή, διαμόρφωση του 
στηθαίου με κατάλληλη προεξοχή, κατασκευή προσωρινού δρόμου,κατάχωση των 
εναλίων αρχαιοτήτων με στρώσεις γεωϋφάσματος και διαβαθμισμένο αμμοχάλικο.
Υποέργο 2
Στο νότιο τείχος του Κάστρου Κορώνης εντοπίζονται σημαντικές φθορές τόσο σε  
τμήματα των στέψεων του σωζόμενου τείχους, όσο και σε τμήματα της τοιχοποιίας στο
μέτωπο του τείχους, ρηγματώσεις καθώς και εκτεταμένες διαβρώσεις δόμων και 
συνδετικών κονιαμάτων. Σκοπός των εργασιών είναι η αποκατάσταση κατά το δυνατόν
ενός τμήματος των όψεων του νοτίου τείχους, που είναι άμεσα ορατό από τα νότια και 
νοτιοδυτικά παράλια της Κορώνης. Οι συμπληρώσεις αποκαταστάσεις των 
κατεστραμμένων τμημάτων θα ενισχύσουν αυτά από στατική άποψη και θα 
αποτρέψουν την διεύρυνσή τους. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν σε τρέχον 
ανάπτυγμα του νότιου τείχους μήκους 100,00 περίπου μ., μέσου ύψους 5,00 μ. 
περίπου (κυμαινόμενου από 2,50 έως 9,00 μ.) και συνολικής υπολογιζόμενης 
επιφάνειας 536,00 μ. περίπου (συμπεριλαμβανόμενων και των υγιών  περιοχών).
Η προτεινόμενη προς αποκατάσταση περιοχή του νότιου τείχους εκτείνεται από τα 
δυτικά προς τα ανατολικά, από τα νοτιοδυτικά του κοιμητηρίου έως την απόληξη του 
τείχους στο νοτιοανατολικό Προμαχώνα. Στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής είναι 
δυνατή η άμεση πρόσβαση μέσω του περιβόλου του Ι. Ν. της Ελεήστριας, εφόσον 
υπάρχει και διαμορφωμένη δίοδος. Στο υπόλοιπο μέρος έως και την επαφή του 
τείχους με τον Ν.Α. Προμαχώνα, τα πρανή είναι απόκρημνα, ώστε η πρόσβαση στα 
εξωτερικά (νότια) μέτωπα του τείχους για την αποκατάστασή τους γίνεται εφικτή μόνο 
με την εγκατάσταση ικριωμάτων.

Αναλυτικότερα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες:

• Ανάκτηση του τείχους με τρόπο ώστε να διατηρείται η αρχική μορφή της λιθοδομής 
και να προσιδιάζει με την περιβάλλουσα παλαιά λιθοδομή.
• Εφαρμογή ενεμάτων σε περιοχές του τείχους όπου εμφανίζονται έντονες και 
εκτεταμένες ρηγματώσεις επικίνδυνες για την ασφάλειά του.
• Αρμολόγημα σε βάθος με κονίαμα η σύσταση του οποίου θα προσδιοριστεί έπειτα 
από δοκιμές επί τόπου, ώστε αυτό να προσομοιάζει με τα γειτονικά τμήματα ως προς
τις αναλογίες και την απόχρωση.
• Μικροστερεώσεις όσων λίθων ευρίσκονται υπό αποκόλληση στα μέτωπα του 
τείχους, είτε εμφανίζουν απώλεια αρμολογημάτων ή και συνδετικών κονιαμάτων, με 
τοποθέτηση σφηνών (τσιβίκωμα), συμπληρώσεις κενών των μετώπων και 
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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
 1,833,698.48

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 27.29 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 1,833,698.48  1,833,698.48

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 1,518,636.98
 315,061.50

Βάσει 
Παραστατικων

 1,833,698.48Σύνολο (1)  1,833,698.48

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,833,698.48 Ευρώ 

λιθοσυρραφές στις ρηγματωμένες περιοχές.

 6. Παραδοτέα πράξης: Υποέργο 1
Πασσαλότοιχος (σύστημα αλληλοτεμνόμενων πασσάλων) και διαμόρφωση 
πλατώματος με κατάλληλα διαβαθμισμένα υδατοπερατά υλικά, κατά μήκος της 
ακτογραμμής και προστασία του πασσαλότοιχου στην πλευρά της θάλασσας με 
κατάλληλα διαβαθμισμένη λιθορριπή.
Μανδύας από oπλισμένο σκυροδέμα για την κάλυψη των ελεύθερων επιφανειών των 
διαβρωμένων πρανών.
Αγκύρια για πάκτωση του μανδύα.  
Δοκοί ωπλισμένου σκυροδέματος στα υπερκρεμάμενα τμήματα του τείχους.
Νέα κονιάματα.
Υποέργο 2
Αποκαταστημένο το τμήμα  (Νότια του Κοιμητηρίου έως το Νοτιοανατολικό 
Προμαχώνα) του Νότιου τείχους του Κάστρου Κορώνης.
Μια μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα 
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Η Γενική Γραμματέας

ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  1,833,698.48 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  1,833,698.48 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):  1,833,698.48 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 650,000.00 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ01480066
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

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

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 Προισταμένη της Μονάδας Δ΄

                                                                                     Κ. Ντέντε

ΑΔΑ: 64Τ0Γ-6ΞΦ
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