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Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνιςμού για την Επιλογή Πρόταςησ Ενοποίηςησ 
των Αρχαιολογικών, Θρηςκευτικών και Τουριςτικών Χώρων τησ Κορώνησ 

ςε ένα Ενιαίο Πολιτιςτικό Πάρκο 
 
 

Περιεχόμενο και Προδιαγραφέσ 
 
ύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 24/26.08.2009 απόφαςη του Διοικητικού 
υμβουλύου, το Μανιατϊκειον Ίδρυμα ςτα πλαύςια τησ πολιτιςτικόσ και 
αναπτυξιακόσ του δραςτηριότητασ προκηρύςςει ανοικτό διαγωνιςμό για την 
εκπόνηςη ολοκληρωμϋνησ μελϋτησ (το «Έργο») η οπούα θα αφορϊ ςτη λειτουργικό 
ενοπούηςη των αρχαιολογικών, ιςτορικών, θρηςκευτικών και τουριςτικών χώρων 
τησ Κορώνησ ςε ϋνα ενιαύο Πολιτιςτικό Πϊρκο, με ςεβαςμό ςτο περιβϊλλον και την 
παρϊδοςη. 
 
Η μελϋτη για τη λειτουργικό ενοπούηςη των χώρων, καθώσ και τη διαχεύριςη και 
προβολό τουσ, θα αποςκοπεύ ςτην ανϊδειξη τησ ιςτορικόσ φυςιογνωμύασ τησ 
Κορώνησ και τησ ομορφιϊσ τησ περιοχόσ, εντϊςςοντασ τα μνημεύα, το περιβϊλλον, 
και τισ μεταξύ τουσ διαδρομϋσ ςε ϋνα ενιαύο ςύνολο. 
 
τισ τρεισ πρώτεσ μελϋτεσ που θα επιλεγούν, θα απονεμηθούν βραβεύο για την 
πρώτη και ϋπαινοι για τη δεύτερη και την τρύτη. Σο βραβεύο θα ςυνοδεύεται και 
από χρηματικό ϋπαθλο. 
 
κοπόσ του παρόντοσ εγγρϊφου εύναι να δώςει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και 
προδιαγραφϋσ του διαγωνιςμού.  
 
Πλαίςιο αναφοράσ 
 
Σο Μανιατϊκειον Ίδρυµα εύναι νοµικό πρόςωπο ιδιωτικού δικαύου, κοινωφελούσ, 
µη κερδοςκοπικού χαρακτόρα µε ϋδρα την Αθόνα, η οπούα θα µεταφερθεύ ςτην 
Κορώνη Μεςςηνύασ όπου και οι βαςικϋσ δραςτηριότητϋσ του. υςτϊθηκε το 1995 
από τον Δηµότρη Αντώνη Μανιατϊκη, οικονοµολόγο, επιχειρηµατύα και τη ςύζυγό 
του Ελϋνη Σαγωνύδη - Μανιατϊκη, λογοτϋχνιδα. Μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου 
εύναι οι εξόσ: 
Μανιατϊκησ Δημότρησ                                                                                                    Πρόεδροσ 
Μανιατϊκη – Σαγωνύδη Ελϋνη                                                                              Αντιπρόεδροσ 
Κοκκϋβη Ευγενύα                                                                                                          Γραμματϋασ 
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Κυριόπουλοσ Άγγελοσ                                                                                                           Σαμύασ 
Κουμϊντοσ Παναγόσ                                                                                                               Μϋλοσ 
Μουρδουκούτασ Παναγιώτησ                                                                                             Μϋλοσ 
Nanetti Andrea                                                                                                                         Μϋλοσ 
Ρϋππασ Χρόςτοσ                                                                                                                      Μϋλοσ 
αλαντόσ Θεόδωροσ                                                                                                               Μϋλοσ 
 
Σο ϋργο του Ιδρύματοσ υποβοηθϊ η υμβουλευτικό Επιτροπό, η οπούα γνωμοδοτεύ 
επύ θεμϊτων που τύθενται από το Διοικητικό υμβούλιο, ειςηγεύται κατευθύνςεισ  
και ενϋργειεσ που κρύνει ςκόπιμο να ενταχθούν ςτο πρόγραμμα δραςτηριοτότων 
του Ιδρύματοσ, κ.λ.π. Μϋλη τησ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ εύναι οι εξόσ: 
Αώβαλόσ Κωνςταντύνοσ, Οικονομολόγοσ 
Αλεξύου Χρόςτοσ, Επιχειρηματύασ 
Αρβανύτησ Χρόςτοσ, Ιςτορικόσ 
Βϊςοσ Ελϋνη, Επύτιμοσ Πρόξενοσ τησ Δημοκρατύασ Μαυρικύου και Πρόεδροσ ΜΚΟ 
Euronet for Africa 
Γιαννακουδϊκησ Εμμανουόλ, Καθηγητόσ Πληροφορικόσ Οικονομικού 
Πανεπιςτημύου Αθηνών 
Γκόνου-Μότρου Αγγελικό, Καθηγότρια γαλλικόσ γλώςςασ και λογοτεχνύασ 
Δϋασ Νικόλαοσ, Πολιτικόσ Μηχανικόσ 
Ζαχαρόπουλοσ Ντϋνησ, Management Consulting 
Καλοφωλιϊσ Γιώργοσ, Εκδότησ 
Κουβϊτςοσ Δημότρησ, Οικονομολόγοσ 
Κυριαζόπουλοσ Δημότριοσ, τρατηγόσ 
Λαλαούνη Αικατερύνη 
Λυκιαρδόπουλοσ Αντώνησ, Επιχειρηματύασ 
Μακρόσ τϋφανοσ, Οικονομολόγοσ-Επιχειρηματύασ 
Μύχαλοσ Παναγιώτησ, Επιχειρηματύασ 
Μπύζοσ Γιώργοσ, Δικηγόροσ 
Μυλωνϊσ Παναγιώτησ, Μουςικολόγοσ 
Μηταρϊκησ Νότησ, τ. Πρόεδροσ τησ Ένωςησ Ελλόνων Σραπεζιτών Μεγϊλησ 
Βρετανύασ 
Πανουςόπουλοσ Κωνςταντύνοσ, ύμβουλοσ Επενδύςεων 
Παραπονιϊρη Μαύρη, Δημοςιογρϊφοσ 
Παρύςςη Έφη, ύμβουλοσ Ανϊπτυξησ Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ριζιώτησ Ανδρϋασ, υγγραφϋασ 
Schroeder Christin, Εργολϊβοσ Οικοδομών & Ιδιοκτότρια Γραφεύου Γενικού 
Σουριςμού 
όρογκασ Ευϊγγελοσ, Eπύκουροσ Καθηγητόσ του Σμόματοσ «Επικοινωνύασ & Μϋςων 
Μαζικόσ Ενημϋρωςησ», του Εθνικού & Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών 
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Σαγωνύδη Καύτη, Αρχιτϋκτων-αρχαιολόγοσ 
Σζελϋπογλου Ρόγασ, Επιςκϋπτησ Καθηγητόσ τρατηγικόσ ςτο Πανεπιςτόμιο 
Kingston, London, UK και Πρόεδροσ ICBS BUSINESS SCHOOLS 
Tomaras Chris P., Chairman: Panhellenic Scholarship Foundation 
Σςομώκοσ υμεών, Επιχειρηματύασ 
Χαςςύδ Ιωςόφ, Καθηγητόσ, Πρόεδροσ του Σμόματοσ Οικονομικόσ Επιςτόμησ του 
Πανεπιςτημύου Πειραιώσ 
 
Κύριοσ ςκοπόσ του Ιδρύµατοσ εύναι η ςυςτηµατικό ανϊδειξη τησ ιςτορικόσ και 
πολιτιςτικόσ παρουςύασ τησ Μεςςηνιακόσ Καςτροπολιτεύασ ςτη διαχρονικό πορεύα 
του Ελληνιςµού, και η υποςτόριξη τησ πνευµατικόσ, οικονοµικόσ και κοινωνικόσ 
προόδου του δόµου.  
 
Σκοπόσ του έργου  
 

 Η διαφύλαξη και ανϊδειξη τησ φυςικόσ και πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ τησ 
περιοχόσ, καθώσ και του ςυνόλου των αξιών τισ οπούεσ η κληρονομιϊ αυτό 
εμπεριϋχει 

 Η ανϊδειξη τησ Κορώνησ και των αρχαιολογικών, ιςτορικών, θρηςκευτικών 
και τουριςτικών χώρων τησ, ωσ μιασ ςύγχρονησ πόλησ με υψηλό ποιότητα 
ζωόσ για τουσ κατούκουσ τησ και ωσ προοριςμού υψηλού ενδιαφϋροντοσ για 
τουσ επιςκϋπτεσ τησ. 

 
Φυςικό αντικείμενο του έργου 
 
Οι χώροι που πρϋπει να περιληφθούν ςτη μελϋτη ενοπούηςησ, εύναι το Κϊςτρο τησ 
Κορώνησ, το Ιερό Προςκύνημα τησ Παναγύασ τησ Ελεόςτριασ και η παραλύα του 
Ζϊγκα. Σα ςημεύα αυτϊ ςυνδϋονται με ςυνδυαςμούσ δρόμων ό και μονοπατιών και 
ςτόχοσ τησ ςυνολικόσ μελϋτησ εύναι, μεταξύ ϊλλων, να αντιμετωπύςει αυτούσ τουσ 
δρόμουσ και τα μονοπϊτια ςαν ςτοιχεύα του ςυνόλου. τη μελϋτη δεν θα πρϋπει να 
αποκλειςτεύ η περύπτωςη και θαλϊςςιασ ςύνδεςησ, με την προώπόθεςη ότι δε θα 
υπϊρχει περιβαλλοντικό κώλυμα.  
 
Στοιχεία τησ ολοκληρωμένησ μελέτησ 
 
Η ολοκληρωμϋνη μελϋτη θα αποτελεύται από επύ μϋρουσ κεφϊλαια όπωσ ορύζονται 
παρακϊτω, χωρύσ να αποκλεύεται το ενδεχόμενο να ςυμπεριληφθούν και ϊλλα 
ςτοιχεύα τα οπούα εύναι πιθανό να προκύψουν λόγω τησ ςύνθετησ φύςησ του ϋργου: 
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1. Δημιουργία ταυτότητασ. Η δημιουργύα ταυτότητασ αφορϊ ςε όλεσ τισ 
πτυχϋσ του Πολιτιςτικού Πϊρκου (Έργου) και διαδραματύζει ϋναν ζωτικόσ 
ςημαςύασ ρόλο ςτη γενικό εικόνα του. Για να υπηρετόςει ςωςτϊ την 
υλοπούηςη των παραπϊνω θα πρϋπει να εύναι ϊμεςη, κατανοητό και 
επικοινωνιακό. Η ταυτότητα του Πολιτιςτικού Πϊρκου Θα πρϋπει όχι μόνο 
να ξεχωρύζει αλλϊ και να περνϊει το μόνυμϊ τησ εύκολα και με ςαφόνεια. 
ημαντικό ςτοιχεύο του προςδιοριςμού τησ ταυτότητασ εύναι η πρόταςη 
ονομαςύασ για το Πολιτιςτικό Πϊρκο. 

2. Σχέδιο επικοινωνίασ και προβολήσ. Σο ςχϋδιο επικοινωνύασ και προβολόσ 
θα αφορϊ ςτη ςτρατηγικό και ςτισ δρϊςεισ επικοινωνύασ και προβολόσ του 
Πολιτιςτικού Πϊρκου και θα απευθύνεται τόςο προσ τουσ κατούκουσ τησ 
περιοχόσ, όςο και ςτην υπόλοιπη Ελλϊδα, αλλϊ και ςτο εξωτερικό, με ςτόχο 
να γύνει ιςχυρόσ πόλοσ ϋλξησ για τουσ επιςκϋπτεσ. 

3. Σχέδιο επιχειρηματικών ςυνεργειών. Σο ςχϋδιο επιχειρηματικών 
ςυνεργειών θα αφορϊ ςτον ςυνυπολογιςμό και ςτην ϋνταξη των εμπορικών 
περιοχών τησ Κορώνησ ςτουσ ενοποιημϋνουσ χώρουσ, ϋτςι ώςτε οι 
επιχειρηματύεσ τησ πόλησ να επωφεληθούν από την ενοπούηςη. 

 
4. Προτάςεισ για πληροφοριακό υλικό - Σήμανςη. Η ενότητα αυτό θα 

αφορϊ ςε μελϋτεσ για τη δημιουργύα τεκμηριωμϋνου και ελκυςτικού 
πληροφοριακού υλικού, ϋντυπου και ηλεκτρονικού, προσ τουσ επιςκϋπτεσ 
για τουσ επιμϋρουσ εξεταζόμενουσ χώρουσ καθώσ και τησ διαδρομόσ που 
τουσ ςυνδϋει, θα περιλαμβϊνουν δε βελτιώςεισ ςτη ςόμανςη, για τη 
διευκόλυνςη των επιςκεπτών.  

 
5. Φυτοτεχνική διαμόρφωςη. Η ενότητα αυτό θα αφορϊ ςε μελϋτεσ 

διαμόρφωςησ των εξεταζόμενων χώρων και τησ δημιουργύασ πρόςθετων 
χώρων πραςύνου ό τον εμπλουτιςμό των υπαρχόντων με τη χρόςη 
κατϊλληλων και ςυμβατών με την περιοχό δϋντρων, θϊμνων και ϊλλων 
καλλωπιςτικών φυτών.  

 
6. Οικονομική ανάλυςη και προώπολογιςμόσ. Η οικονομικό ανϊλυςη και ο 

προώπολογιςμόσ θα αφορούν ςτην εκτύμηςη του κόςτουσ τησ κϊθε 
πρόταςησ ξεχωριςτϊ, ςτην παρουςύαςη των οικονομικών ωφελειών από την 
υλοπούηςη τησ κϊθε πρόταςησ, και ςτο ςυνολικό προώπολογιςμό. Η 
οικονομικό ανϊλυςη θα εντοπύζει ευρωπαώκϊ και εθνικϊ προγρϊμματα από 
τα οπούα η υλοπούηςη τησ μελϋτησ θα μπορεύ να χρηματοδοτηθεύ και θα 
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προτεύνει ςχόματα φορϋων που θα δικαιούνται να υποβϊλλουν τισ ςχετικϋσ 
αιτόςεισ. 

 
7. Στρατηγική υλοποίηςησ και χρονοδιάγραμμα. Η ςτρατηγικό υλοπούηςησ 

και το χρονοδιϊγραμμα θα αφορούν ςτη ςειρϊ με την οπούα πρϋπει να 
γύνουν οι εργαςύεσ υλοπούηςησ των προτϊςεων τησ μελϋτησ, τα ενδεχόμενα 
προαπαιτούμενα για τισ εργαςύεσ αυτϋσ, και τα χρονικϊ πλαύςια μϋςα ςτα 
οπούα θα εκτελεςτούν. 

 
Φυςικά παραδοτέα του διαγωνιςμού 
 
Σα φυςικϊ παραδοτϋα του διαγωνιςμού εύναι: 
 

 Έγγραφο το οπούο θα περιϋχει τα παραπϊνω κεφϊλαια 
 Χαρτογραφικό και φωτογραφικό απεικόνιςη των προτϊςεων 
 Παραρτόματα με επιμϋρουσ και ςυνολικούσ προώπολογιςμούσ 

 
Σα παραδοτϋα θα δοθούν ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό και θα πρϋπει να 
υποβληθούν ςτην ελληνικό ό την αγγλικό γλώςςα.  
 
Διεύθυνςη αποςτολόσ των παραδοτϋων εύναι: 
Επιτροπό ΠΠΚ 
Μανιατϊκειον Ίδρυμα 
Παπαδιαμαντοπούλου 2 
Σηλϋφωνο 210 729 7700 
E-mail: info@maniatakeion.gr 
 
Συνοδευτικά ςτοιχεία διαγωνιζομένων 
 
Μαζύ με τα παραδοτϋα θα πρϋπει να υποβληθούν ςτοιχεύα των διαγωνιζόμενων 
(επωνυμύα νομικού ό φυςικού προςώπου, δ/νςη, τηλϋφωνο, fax, όνομα του 
αρμοδύου εκπροςώπου, και μϋλη ομϊδασ εργαςύασ και ιδιότητεσ τουσ). 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 
 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν εταιρεύεσ, ιδρύματα, ομϊδεσ φυςικών 
προςώπων, η πανεπιςτόμια. 
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Επιτροπή διαγωνιςμού  
 
Η οργϊνωςη και διαχεύριςη του διαγωνιςμού θα γύνει από επιτροπό η οπούα 
αποτελεύται από εκπρόςωπο του τουριςτικού κλϊδου, τησ εκκληςύασ, του 
Τπουργεύου Πολιτιςμού, πανεπιςτημιακούσ, εκπρόςωπο του Δόμου Κορώνησ και 
τησ Νομαρχύασ Μεςςηνύασ, και εκπρόςωπο του Ιδρύματοσ. 
 
Αμοιβή και έπαθλο 
 
Ωσ χρηματικό ϋπαθλο για την επιλεγμϋνη μελϋτη ορύζεται το ποςό των 10.000 € 
(δϋκα χιλιϊδεσ ευρώ) ςτο οπούο ςυμπεριλαμβϊνονται κϊθε εύδουσ παρακρατόςεισ. 
υμπληρωματικϊ με το χρηματικό ϋπαθλο θα απονεμηθεύ βραβεύο για την πρώτη 
επιλεγμϋνη μελϋτη και ϋπαινοι για τη δεύτερη και την τρύτη επιλογό τησ επιτροπόσ.  
 
Σο Ίδρυμα διατηρεύ το δικαύωμα να μην επιλϋξει ουδεμύα των κατατεθειςών 
μελετών. 
 
Όροι και προώποθέςεισ: 

 Η μελϋτη πρϋπει να υποβληθεύ από ομϊδα μελετητών με ϋναν ςυντονιςτό. 
 Η μελϋτη δεν πρϋπει να αποτελεύ μϋροσ διδακτορικόσ διατριβόσ ό 

διπλωματικόσ εργαςύασ μεταπτυχιακού προγρϊμματοσ. 
 Η μελϋτη δεν πρϋπει να αποτελεύ μϋροσ μελετητικού ϋργου ό ερευνητικού 

προγρϊμματοσ που χρηματοδοτεύται από ϊλλο φορϋα. 
 
Ημερομηνία υποβολήσ μελετών.  
 
Σελικό ημερομηνύα για την υποβολό μελετών ορύζεται η 30/04/2010. Σα 
αποτελϋςματα θα ανακοινωθούν την 30/11/2010. 
Επικοινωνία. 
 
Πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ παρϋχονται από το Μανιατϊκειον Ίδρυμα, 
Παπαδιαμαντοπούλου 2, τηλϋφωνο 210 72 97 700 και από την ιςτοςελύδα 
www.maniatakeion.gr. E-mail info@maniatakeion.gr. 
 

 

http://www.maniatakeion.gr/

