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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΕΝΣΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟ Ε..Π.Α. ΣΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ–Δπηηθήο Ειιάδνο
θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιφπνπινο, χζηεξα απφ ηελ ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο Ελδηάκεζεο
Δηαρεηξηζηηθήο

Αξρήο

Πεινπνλλήζνπ,

ππέγξαςε

ηηο

απνθάζεηο

έληαμεο

γηα

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αθφινπζσλ έξγσλ ζην Δ.Ε.Π.Ι.Ν. – Πεινπνλλήζνπ 2007–2013
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.165.000,00 €.
Εηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ηα εμήο έξγα:
1. «Πξνζηαζία, πξνβνιή θαη αλάδεημε κλεκείωλ πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί ζηνλ
πνιενδνκηθό ηζηό ηεο πάξηεο θαη ζπλδεζή ηνπο κε ηα βπδαληηλά κλεκεία ηεο
Αθξόπνιεο)» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο 400.000 €.
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Σν έξγν αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη αλάδεημε ησλ κλεκείσλ πνπ έρνπλ
απνθαιπθζεί ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 126 θαη 127 ηεο πφιεο. Πξνβιέπεηαη ε
πξνκήζεηα-εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη απνζεθψλ, ε αληηθαηάζηαζε ηεο
ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο ησλ νηθνπέδσλ απφ ζπξκαηφπιεγκα θαη ε ηνπνζέηεζε ηξηψλ
ζπξψλ εηζφδνπ. Επίζεο ζα γίλνπλ απνςηιψζεηο απφ ηε βιάζηεζε, αλαζθαθηθνί
θαζαξηζκνί, απνρσκαηψζεηο, δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δηαινγή θαη δηεπζέηεζε ζθφξπησλ
αξρηηεθηνληθψλ κειψλ, ζπληήξεζε-ζηεξέσζε ησλ ηνηρνπνηηψλ, ηεθκεξίσζε ησλ ηειηθψλ
ζηαζκψλ ησλ επηθαλεηψλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ησλ θηηζκάησλ,
δηεπζέηεζε ησλ φκβξησλ πδάησλ κε ηελ παξνρέηεπζή ηνπο ζην δίθηπν ηεο πφιεο,
εμαζθάιηζε ησλ απνιήμεσλ ησλ ηνηρνπνηηψλ, ζπληήξεζε θηλεηψλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ,
επηγξαθψλ θαη ηπρφλ αμηφινγσλ επξεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο,
ζπληήξεζε επηθαλεηψλ―δαπέδσλ, ςεθηδσηψλ, θνληακάησλ θ.ά. ηνλ ηνκέα ηεο
πξνβνιήο ησλ κλεκείσλ πξνβιέπεηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ππάξρνπζαο αξραηνινγηθήο θαη
αξρηηεθηνληθήο ηεθκεξίσζεο, ε δηακφξθσζε ρψξσλ ζηάζεο-ζέαζεο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ
325 η.κ., ε θαηαζθεπή νθηψ πάγθσλ αλάπαπζεο θαη ε ηνπνζέηεζε δέθα ελεκεξσηηθψλ
πηλαθίδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο πξνο ηα κλεκεία ηεο Αθξφπνιεο
ηεο αξραίαο πάξηεο. Σέινο, ζα γίλνπλ θπηεχζεηο ρακειήο ζακλψδνπο βιάζηεζεο θαη ζα
εθδνζεί εηδηθφ ελεκεξσηηθφ έληππν ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη ζηε
γξαθή Braille. Καζ’ φιε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζρνιαζηηθή ηνπνγξαθηθήαξρηηεθηνληθή-αξραηνινγηθή ηεθκεξίσζε (θσηνγξακκεηξία, ζρεδίαζε, θσηνγξάθεζεαεξνθσηνγξάθεζε θ.ά.) ησλ επεκβάζεσλ θαη ησλ λέσλ ζηνηρείσλ θαη επεκβάζεσλ πνπ
ζα πξνθχπηνπλ.
2. «πήιαην Φξάγρζη Δήκνπ Εξκηνλίδαο: Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ζπειαίνπ θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο
295.000 €.
Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζπειαίνπ «Φξάγρζη» Δήκνπ
Εξκηνλίδαο, ην νπνίν απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο πξντζηνξίαο ηνπ
επξχηεξνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ πνπ ζήκεξα παξνπζηάδεη εηθφλα εγθαηάιεηςεο. Η πξφηαζε
αθνξά θαηαξρήλ ζηελ ήπηα δηακφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ ζπειαίνπ κε ηελ
θαηαζθεπή ρακεινχ δηαδξφκνπ θίλεζεο, ν νπνίνο ζα παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε ηε
δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί κε αζθάιεηα ζην ρψξν θαη λα παξαηεξήζεη ηηο αλαζθαθηθέο
ηνκέο, θαζψο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ ζα δίλνπλ πιεξνθνξίεο
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γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ρψξνπ θαη ησλ αλαζθαθψλ. ην πιαίζην απηψλ ησλ επεκβάζεσλ
πξνβιέπεηαη θαη κηθξήο θιίκαθαο αλαζθαθηθή έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνκέο πνπ είραλ
δηαλνηρηεί θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζή ηνπο,
ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηάξξεπζή ηνπο θαη λα εμαζθαιηζηνχλ ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαηά
ηελ πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ. Επηπιένλ, πξνηείλνληαη κηθξήο θιίκαθαο επεκβάζεηο ζην
εμσηεξηθφ ηνπ ζπειαίνπ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηφ θαη ηε ζπλνιηθή
δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ν θαζαξηζκφο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ
ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ νδεγεί ζηελ είζνδν ηνπ ζπειαίνπ (κήθνπο
πεξίπνπ 140κ.), ε ζήκαλζε ησλ πιήξσο δηαβξσκέλσλ ζήκεξα αλαζθαθηθψλ ηνκψλ ηεο
Παξαιίαο θαη ε ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο πνπ ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ αλαζθαθή θαη ηα επξήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ.
Σέινο, ζηνλ εμσηεξηθφ ηνπ ζπειαίνπ ρψξν ζα ηνπνζεηεζεί κηθξφ βνεζεηηθφ θηίξην ηχπνπ
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ γηα απνζήθεπζε θαη θχιαμε εηδηθνχ ζπειαηνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ αζθαιείαο, ρξήζηκνπ γηα ηε δηεμαγσγή νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ ζην ρψξν.
3. «Αλάπιαζε Πιαηεία Πεηξηλνύ Δήκνπ Σξίπνιεο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
δεκφζηαο δαπάλεο 1.470.000 €.
Η πξνηεηλφκελε δηακφξθσζε ζηελ πιαηεία Πεηξηλνχ αθνξά έθηαζε πεξίπνπ 5.800 η.κ. Σν
ζρέδην ηεο δηακφξθσζεο είλαη απιφ, θπξηαξρείηαη απφ έλαλ νξζνγψλην θαηαζθεπαζηηθφ
θάλαβν 7.50Υ7.50κ, πνπ βνεζάεη απνηειεζκαηηθά ηελ έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη
ηελ έληαμε ζην ζρέδην ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ πνπ ην νινθιεξψλνπλ, φπσο π.ρ. ηα
θσηηζηηθά ζψκαηα, ηα δέλδξα θ.ιπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θαλάβνπ ζε νξηζκέλα ζεκεία
πξνζαξκφδνληαη, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε εληχπσζε ηνπ ζρεδίνπ.
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