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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 5 «Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση 
των δύο οθωμανικών λουτρών κατά μήκος της κεντρικής διαδρομής στο εσωτερικό του κάστρου»  
στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης και εκτέλεση 
υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.».
β) Tου Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, …Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού».
γ) Το ΠΔ 83/2019(ΦΕΚ/Α/121/9-07-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) To ΠΔ 84/2019( ΦΕΚ 123/Α/17-07-2019) Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
ε) Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/38665/11489/11278/4137/16-03-2020 Απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: Ψ0114653Π4-ΙΧΕ).
στ) Την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ 136505/13066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/Β΄/17-03-2020) 
Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών 
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής 



Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
ζ)Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/13067/15-03-2020 Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών 
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης  Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς….» (ΦΕΚ 908/Β/17-03-2020)
η) Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/24-04-2020(ΦΕΚ Β/1579/24-04-2020) Ορισμός 
κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός 
αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού
θ) Την υπ’ αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-07-2019 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ/26-07-
2019) 
ι) Tου Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
ια) Tου Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
ιβ) Tης Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-90 (ΦΕΚ 743/Β/29-11-90) «Εξαίρεση από τον 
περιορισμό των τριών υπογραφών».
ιγ) Tου Ν.1958/1991 άρθρο 81, «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 122/Α/5-8-
1991)«Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών-Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις».
ιδ) Tου Π.Δ. 24/2019  «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/04.03.2019)
ιε) Tου ΠΔ 263/87 (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ», όπως τροποποιημένο και 
συμπληρωμένο ισχύει σήμερα.
ιστ) Tης παρ. 4 του άρθρου 17 και των παρ. 1α, 1β, 11, 26α, 27α, 27β του άρθρου 19 του Ν. 
2947/01 (ΦΕΚ/Α/9-10-2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής 
και άλλες διατάξεις».
ιζ) Tου Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των 
προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012).
ιη) Tου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.
ιθ) Tου άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης  και εποπτείας ( ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. ΕΥΤΟΠ/ΦVIβ/3410/13-10-2016 Εγκύκλιο της Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ με θέμα 
«Ομογενοποίηση τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων  με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας»

3. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/14416/13.01.2021 Υ.Α. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
του έτους  2021 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και  Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς  και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μελετών  και Τεχνικών Έργων με 
αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 (ΑΔΑ: 6ΒΚ74653Π4-ΠΧ6) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/171024/3839/11140/09-04-2020 (ΦΕΚ 1385/Β/14-04-2020 ΥΑ 
«Ορισμός κατηγοριών δαπανών με διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο και 
ορισμός αποφαινόμενου οργάνου».

5. Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/515906/368015/6801/2762/26-10-2018 ΥΑ 
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επείγουσες Στερεωτικές και Αναστηλωτικές 
Εργασίες» για την υλοποίηση επειγουσών στερεωτικών εργασιών στο Βόρειο Πύργο της 
Ανατολικής Πύλης της θάλασσας του Κάστρου Μεθώνης, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

6. Την ΥΠΠΟΑ/99524/02-04-2021 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Άμεσες σωστικές – 
στερεωτικές επεμβάσεις στο Κάστρο Μεθώνης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

7. Την από 09-04-2021 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου - Νέστορος για το έργο «Αποκατάσταση και 
Ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης και εκτέλεση υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών».



8. Την ΥΠΠΟΑ/188928/24-05-2021 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Αρχαιολογικές εργασίες Κάστρου Μεθώνης» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και 
Ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης και εκτέλεση υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών» 
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

9. Τις διαθέσιμες πιστώσεις του Δήμου Πύλου – Νέστορος Κ.Α.Ε. 00-6737.017 για την 
εκπόνηση του υποέργου 5 «Εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση των δύο 
οθωμανικών λουτρών κατά μήκος της κεντρικής διαδρομής στο εσωτερικό του κάστρου»,  
στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο 
«Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης και εκτέλεση υποστηρικτικών 
αρχαιολογικών εργασιών» σύμφωνα με τα ά. 4, 5 και 7 της ανωτέρω υπ’ αρ. 7 
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

10. Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/238497/25-05-2021  έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Μεσσηνίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 5 «Εκπόνηση μελετών για την 
αποκατάσταση των δύο οθωμανικών λουτρών κατά μήκος της κεντρικής διαδρομής στο 
εσωτερικό του κάστρου» στο πλαίσιο του έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Κάστρου 
Μεθώνης και εκτέλεση υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών», απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

        2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα εξής:

- Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση των δύο 
οθωμανικών λουτρών που βρίσκονται εντός του Κάστρου Μεθώνης.Θα περιλαμβάνει 
αποτύπωση, αναλυτική περιγραφή των μνημείων-αρχαιολογική τεκμηρίωση, πλήρη 
σειρά σχεδίων (κατόψεις, όψεις τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αποτύπωση 
φάσεων και μεταγενέστερων επεμβάσεων) του συνόλου των επιμέρους χώρων των δύο 
λουτρών και αποτύπωση της παθολογίας τους. Επίσης θα περιλαμβάνει  πρόταση 
αποκατάστασης-ανάδειξης και χρήσης των λουτρών και ανάδειξης του άμεσου 
περιβάλλοντος χώρου τους. 

- Εκπόνηση Στατικής Μελέτης για τη  στερέωση και αποκατάσταση των δύο 
οθωμανικών λουτρών που βρίσκονται εντός του Κάστρου Μεθώνης.  Θα περιλαμβάνει 
πλήρη τεχνική περιγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του στατικού 
φορέα των δύο λουτρών και των στοιχείων πλήρωσής του και μελέτη στατικής 
επάρκειας με πεπερασμένα στοιχεία, προκειμένου να καθοριστούν οι εργασίες που 
απαιτούνται για την στατική ενίσχυση και εξασφάλιση των μνημείων.

3.Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως των ανωτέρω εργασιών, να 
υποβληθούν   προς έγκριση οι αντίστοιχες μελέτες.

4. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, 
καθώς και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως 
του έργου εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 Ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από  τις πιστώσεις του Δήμου Πύλου – Νέστορος  
Κ.Α.Ε. 00-6737.017 για την εκπόνηση του υποέργου 5 «Εκπόνηση μελετών για την 
αποκατάσταση των δύο οθωμανικών λουτρών κατά μήκος της κεντρικής διαδρομής στο 
εσωτερικό του κάστρου»,  στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης για το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Κάστρου Μεθώνης και 
εκτέλεση υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών» σύμφωνα με τα ά. 4, 5 και 7 της 
ανωτέρω υπ’ αρ. 7 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

    5. Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη 
την  31η Δεκεμβρίου 2021.



      6. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης αφού 
συνταχθεί  η   προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού 
του έργου.  Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

      

Η Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού

Λίνα Μενδώνη                                                                                                 
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