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ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του 
νοτιοανατολικού τμήματος των οχυρώσεων της Ναυπάκτου» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011440840, απολογιστικά 
και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας» 

  ΑΠΟΦΑΣΗ        
                                           

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης, 

β) του Π.Δ. 70/2015(ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού», 

γ) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019),

δ) του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-9-2019) “Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Γραμματειών Τομέων 
Υπουργείων”,  

ε)  του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) “Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού”,

στ) του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002),
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ζ) της Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28-11-90 (ΦΕΚ 743/Β/29-11-90) «Εξαίρεση από τον 
περιορισμό των τριών υπογραφών»,

η) της υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-7-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/485/26-07-
2019) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» ,

θ) της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-3-2020 Υ.Α 
(ΑΔΑ: Ψ0114653Π4-ΙΧΕ) “Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού”, 

ι) του Ν. 1958/91, άρθρο 81 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών 
έργων», με το οποίο διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των Ν. 1418/84, 
716/77, του Π.Δ. 609/85, κ.λπ. που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την μελέτη και την 
εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων,

ια)  του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
ιβ) του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ» όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο 
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987),

ιγ) Του N. 3207/2003, άρθρο 10 παρ.10 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ302/Α/24-12-2003), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του 
άρθρου 43 του Ν. 4049/12, «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των 
προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α/ 23-2-2012).

ιδ) της παρ. 4 του άρθρου 17, τις παραγράφους 1α, 1β, 11, 26α, 26β, 26γ, 27α και 27β του 
άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής 
Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001),

ιε) της παραγράφου 7 του άρθρου 80 του Ν.3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 2725/1999, ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
293/Α/10-10-2002).

ιστ) της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΓΠ/ΤΕΠ/148284/332/9580/6196/1350/23-3-
2020 (ΑΔΑ: ΩΖΟ24653Π4-ΛΚ3) “Ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού”.

ιζ) της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 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 και στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” (ΦΕΚ 
912/Β/17-3-2020).

ιη) της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ136506/3067/15-3-2020 Υ.Α. “Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020).



2) του 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,

3) του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014),

4) της υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) 
υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών γα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»,

5) της υπ’ αριθμ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/2016) Απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-
2020”», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

6) της υπ’ αριθμ. 2635/20-09-2017 (ΦΕΚ 3313/Β/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER) του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 
2014-2020»

7) της υπ’ αριθμ. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β/8-12-2017) Απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του 
Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα 
και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, 

8) την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22-3-2016 Απόφαση έγκρισης του 
εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της 
αρχαιολογικής αυτεπιστασίας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 
ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/3942/18-11-2016 (1η τροποποίηση) και ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 
14-20/909/1-06-2017 (2η τροποποίηση) Αποφάσεις αντίστοιχα,

9) την υπ’ αρ. πρωτ. 45038/22-4-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΗΝ465ΧΙ8-ΙΚΠ) Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ 2019) στη ΣΑΕ 082/1 ΤΡΟΠ. 0, με κωδικό 2017ΣΕ08210000,

10)   την υπ’ αρ. πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/614474/64789/5158/1226/
11-11-2019 (ΑΔΑ: 6Ε014653Π4-0ΑΨ) Απόφαση έγκρισης μελέτης συντήρησης και 
αποκατάστασης του ΝΑ τμήματος των οχυρώσεων της Ναυπάκτου, Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας,

11) την υπ’ αρ. πρωτ. 4959/22-11-2019 (ΑΔΑ: 6Ο5Ω7Λ6-ΕΒ2) Απόφαση Ένταξης της 
Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 



ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 
0011440840 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

12) την από 16-12-2019 υπογεγραμμένη Σύμβαση ΟΤΔ – Δικαιούχου. 
13) το υπ’ αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/49180/33640/508/30-1-2020 έγγραφο της 

ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας
14) Το από 26-3-2020 ελεγμένο σχέδιο της παρούσης Υ.Α. από την ΕΔΕΠΟΛ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του 
νοτιοανατολικού τμήματος των οχυρώσεων της Ναυπάκτου» απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. 

2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στη συντήρηση και 
αποκατάσταση του νοτιοανατολικού τμήματος των οχυρώσεων της Ναυπάκτου. Το 
αντικείμενο χωρίστηκε στους παρακάτω τέσσερις τομείς: Α, Β, Γ και Δ.
Ο Τομέας Α, περιλαμβάνει τις δυτικές οχυρώσεις της κάτω πόλης του 5ου περιβόλου, την 
Δυτική Πύλη εισόδου, δυο κολουροκωνικούς προμαχώνες, τον εσωτερικό προμαχώνα 
(Τάπια Μπότσαρη), την δυτική τάφρο και το αντέρεισμα της.
Ο Τομέας Β, περιλαμβάνει το εσωτερικό του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους.
Ο Τομέας Γ, περιλαμβάνει το εσωτερικό του ανατολικού θαλάσσιου τείχους και τον 
ημικυκλικό προμαχώνα του φάρου.
Ο Τομέας Δ, περιλαμβάνει τις ανατολικές οχυρώσεις έως το Ρολόι. 
Στον Τομέα Α πρόκειται να γίνει αποκατάσταση των σπηλαιώσεων στη βάση των τειχών, το 
φράξιμο των ρωγμών, η αποκατάσταση των επάλξεων, καθώς και η συντήρηση των 
επιμέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων της Δυτικής Πύλης. Για το 
εσωτερικό της, εξαιτίας του καλού βαθμού διατήρησης των παλαιών επιχρισμάτων και της 
πιθανότητας ύπαρξης ανεικονικού διακόσμου στον θόλο, οι επεμβάσεις που θα γίνουν θα 
αναδείξουν τον εντυπωσιακό χώρο του εσωτερικού της. Επίσης, προτείνεται η κατά τόπους 
απομάκρυνση των φερτών υλικών από την τάφρο και η διενέργεια διερευνητικών τομών για 
τον εντοπισμό τμημάτων των οχυρώσεων που έχουν καταχωθεί, όπως η παλαιά γέφυρα, που 
συνέδεε τη δυτική πύλη με το εκτός της τάφρου ατείχιστο δυτικό προάστιο, καθώς και 
τμήματα του αντερείσματος.
Για τη στερέωση των τειχών και προμαχώνων όλων των τομέων γενικά, προτείνεται η 
επισκευή των τοιχοποιιών με προσεκτική συντήρηση των σωζόμενων παλαιών 
αρμολογημάτων και με την εφαρμογή κατά τόπους βαθέων αρμολογημάτων.  Προτείνεται, 
επίσης, η συμπλήρωση στα σημεία που η θεμελίωση έχει αστοχήσει, η αναστήλωση όλων 
των κατεστραμμένων επάλξεων, η στερέωση του σωζόμενου αντερείσματος της δυτικής 
τάφρου και του σωζόμενου τμήματος προτειχίσματος της ανατολικής.
Για τη συστηματική αξιολόγηση της κατάστασης των κολουροκωνικών προμαχώνων, όπως 
του φάρου του λιμανιού, θα γίνει πολύ καλός καθαρισμός τόσο της κορυφής, όσο και των 
εσωτερικών κανονιοστασίων του. Γενικά στους πύργους θα γίνει πολύ καλός και 
προσεκτικός καθαρισμός, πρώτα των τοιχοποιιών και εν συνεχεία και του εσωτερικού. Για 
το καθαρισμό του εσωτερικού, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποχωμάτωση, θα καθαρισθεί 



η εξωτερική τοιχοποιία και οι επάλξεις και κατόπιν θα γίνει αρμολόγημα και αναστήλωση 
των επάλξεων. 

3. Για την εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του νοτιοανατολικού 
τμήματος των οχυρώσεων της Ναυπάκτου» εγκρίνεται η πρόσληψη του απαραίτητου 
προσωπικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης του έργου στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και στον κατωτέρω  Πίνακα Κατανομής 
Προσωπικού σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, που συμπληρώθηκε για τις ανάγκες της 
διαδικασίας αιτιολόγησης του προϋπολογισμού του έργου: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

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

5.  Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, την 
πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της 
αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 
600.000,00 € από τον κωδικό αριθμό 2017ΣΕ08210000 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2019.

6.  Η εκτέλεση του υποέργου έχει έναρξη την 16/12/2019 και λήξη την 16/12/2021.

7.  Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και 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 Διαχειριστική Αρχή.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ       

            
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΜΗΝΕΣ) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

1 2 3 4=2x3

Αρχαιολόγος Π.Ε.
 1 26 μήνες 1.750,00 € 45.500,00  €

Αρχιτέκτων μηχανικός Π.Ε.
 1 26 μήνες 1.750,00 € 45.500,00  €

Συντηρητές Τ.Ε.
2 6 μήνες 1.600,00€ 19.200,00 €

Λογιστής / Διοικητικός Π.Ε.
1 30 μήνες 1.600,00€ 48.000,00 €

Ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες
8 24 μήνες 1.350,00  € 259.200,00  €

ΣΥΝΟΛIKO ΚΟΣΤΟΣ
ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 417.400,00 €



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
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