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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

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 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5441/05-11-2007, που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Δυτικής 

Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,

4. Την υπ’ αριθμ. 9773/ΕΥΣ 1127/08 (ΦΕΚ 472 Β/18-3-2008) : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41548/Γ΄ ΚΠΣ/283 ΚΥΑ/8.12.2000 

(ΦΕΚ 1501/ τ. Β΄/8.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με 

σκοπό την αναδιάρθρωσή της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3614/2007, με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

5. Την με αρ. πρωτ. 20364/ΕΥΣ 3416/12-5-2010 Απόφαση του ΥΠΟΙΟ, περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για πράξεις του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» στο Θεματικό Κωδικό 

Προτεραιότητας -58- «Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», στην «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

Περιφέρειας Πελοποννήσου», 

6. Τις από 6-03-2008 και 20-03-2009 αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα 

Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου», όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο 

συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
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3η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΧΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ, Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ" με κωδικό MIS 300802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - 

Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι"  
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Αποφασίζει

την 3η Τροποποίηση της Πράξης "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΧΙΑ 

ΜΕΣΑ ΜΑΝΗΣ, Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ" στον Αξονα Προτεραιότητας "08 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Πελοποννήσου" του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι". 

7. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. Την με αριθμ. πρωτ. 3661/13-07-2010 (Κωδ.24) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την 

υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», στον 

Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ε.Τ.Π.Α.

9.    Την με αρ. πρωτ. 5560/30-09-2010 αίτηση χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση του Ναού 

του Αγίου Νικολάου στην Οχιά Μέσα Μάνης, Νομού Λακωνίας» με Δικαιούχο την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του 

ΥΠ.ΠΟ.Τ.

10.  Την υπ’ αριθμ. 5735/14-12-2010 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση του Ναού του 

Αγίου Νικολάου στην Οχιά Μέσα Μάνης, Νομού Λακωνίας» στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 

2007- 2013».

11.  Την υπ. αριθ.5916/29-11-2012 αίτηση της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί 1ης τροποποίησης του τεχνικού 

δελτίου της πράξης με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Νικολάου στην Οχιά Μέσα Μάνης, Νομού 

Λακωνίας».

12.     Την υπ’ αριθμ. 762/12-03-2013 1η τροποποίηση της απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Στερέωση και 

αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Νικολάου στην Οχιά Μέσα Μάνης, Νομού Λακωνίας» στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

13.   Την υπ. αριθ. 5740/22-10-2013 αίτηση της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί 2ης τροποποίησης της απόφασης 

ένταξης της πράξης με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Νικολάου στην Οχιά Μέσα Μάνης, Νομού 

Λακωνίας».

14.     Την υπ’ αριθμ. 5130/04-12-2013 2η τροποποίηση της απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Στερέωση και 

αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Νικολάου στην Οχιά Μέσα Μάνης, Νομού Λακωνίας» στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».

13.  Την υπ. αριθ. 5119/29-09-2014 αίτηση της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί 3ης τροποποίησης της απόφασης 

ένταξης της πράξης με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Νικολάου στην Οχιά Μέσα Μάνης, Νομού 

Λακωνίας».

14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 

πρότασης (υπ. αριθ.58/30-09-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης) και ειδικότερα στο φύλλο αξιολόγησης της 

πρότασης.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

300802 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3. Δικαιούχος:

18025041 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0148

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2011ΣΕ01480022
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Ο ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στον οικισμό Οχιά της Μέσα Μάνης, Δ. 
Οιτύλου, Ν. Λακωνίας και ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του συνεπτυγμένου 
σταυροειδή εγγεγραμμένου δικιόνιου ναού.
Κατά την υλοποίηση της πράξης ως εντάχθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 5735/14.12.2010 
Απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα: 
Πρόσληψη του απαιτούμενου εξειδικευμένου επιστημονικού (αρχιτέκτων μηχανικός ή 
πολιτικός μηχανικός, συντηρητής έργων τέχνης) και εργατοτεχνικού προσωπικού. 
Αποψιλώσεις-καθαρισμοί. Καθαίρεση των μανδρότοιχων προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί ανασκαφική διερεύνηση για την ύπαρξη τυχόν αρχικού εξωτερικού 
δαπέδου και εξυγίανση των λιθοδομών που είχαν καλυφθεί με χώμα. Τοπογραφική 
αποτύπωση στο άμεσο περιβάλλον του μνημείου προκειμένου να μελετηθούν και να 
αποδοθούν οι σωστές ρύσεις των ομβρίων. Πραγματοποίηση τεσσάρων (4) 
εργαστηριακών αναλύσεων. Συμπλήρωση, συντήρηση, αποκατάσταση του 
κεραμοπλαστικού διακόσμου των τοιχοποιιών του μνημείου (οδοντωτές ταινίες, 
ρομβοειδή κεραμικά πλακίδια κ.λ.π.) και των πώρινων επιφανειών στις απολήξεις των 
τοιχοποιιών ή όπου αλλού απαιτηθεί. Διατήρηση και συντήρηση των αρχικών 
εξωτερικών κονιαμάτων από συντηρητές. Απομάκρυνση των νεωτερικών και σαθρών 
κονιαμάτων, αρμολόγηση και συμπλήρωση τους με νέα. Σε όλες τις εφαρμογές των 
κονιαμάτων θα προηγηθεί η κατασκευή δειγμάτων. Εφαρμογή ενεμάτων στις 
τοιχοποιίες και πλήρωση με τοιχοποιία των τοξωτών ανοιγμάτων που διαχωρίζουν τον 
νάρθηκα από τα γωνιακά διαμερίσματα, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης στερέωση του 
ναού.
Απομάκρυνση με προσοχή από τη θέση εντοίχισης τους των θραυσμένων τεμαχίων 
των μαρμάρινων διαφραγμάτων, ώστε να συγκολληθούν και να ταυτιστούν μεταξύ 
τους, προκειμένου να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση. Κατασκευή νέων 
διαφραγμάτων από μαρμάρινη πλάκα, σε ανοίγματα όπου δεν θα εντοπισθούν τα 
αρχικά διαφράγματα.
Συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του ναού που αποκαλύφθηκε μετά την 
καθαίρεση των κονιαμάτων, καθώς και επίχριση του εσωτερικού κελύφους του ναού 
στα τμήματα που δεν διασώζονται τοιχογραφίες, ώστε να αποδοθεί και να αναδειχθεί 
στο σύνολο του ο εσωτερικός χώρος. Επίσης εργασίες επισκευής και 
ελαιοχρωματισμού του νεωτερικού ξύλινου τέμπλου του ναού.
Στερέωση των υφιστάμενων μαρμάρινων ελκυστήρων και τοποθέτηση νέων, από 
ανοξείδωτο χάλυβα, κυκλικής διατομής Φ20, επάνω από αυτούς για ενίσχυση της 
στατικής επάρκειας του τρούλου κατά την διεύθυνση Β-Ν, καθώς και τοποθέτηση 
ενός (1) επιπλέον στην περιοχή των δυτικών πεσσών σε συνδυασμό με τοποθέτηση 
ξύλινου θλιπτήρα, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη περιοχή, καθώς αυτή
δέχεται τη μεγαλύτερη στατική επιβάρυνση από το κωδωνοστάσιο.
Καθαίρεση - απομάκρυνση των υφιστάμενων λιθοπλακών επικάλυψης των στεγών του
ναού, των υλικών πλήρωσης των κενών και της θολοδομίας, εξυγίανση των εξωρραχίων
των θόλων, πλήρωση τυχόν κενών ή δημιουργία εξόγκωσης (τρούλος) με προσθήκη 
λίθων ή πλίνθων. Διαμόρφωση των κεκλιμένων ή καμπύλων επιφανειών εξομάλυνσης 
του υπόβαθρου της κεράμωσης με κουρασάνι και τοποθέτηση της νέας κεράμωσης με
κοίλα, χειροποίητα κεραμίδια, «βυζαντινού» τύπου, κατ' αναλογία αυτών που 
βρέθηκαν επί τόπου. Τα νέα κεραμίδια θα τοποθετηθούν με χρήση συνδετικού 
κονιάματος.
Συντήρηση και στερέωση του εντοιχισμένου σκυφίου στο βορειοδυτικό τμήμα του 
τύμπανου του τρούλου και του γλυπτού υπερθύρου στη δυτική όψη του ναού από 
ειδικευμένους συντηρητές της 5ης Ε.Β.Α.
Καθαίρεση των θρανίων από μπετόν, αφού προηγηθεί συντήρηση και στερέωση των 
τοιχοποιιών του ναού και τυχόν ανακατασκευή τους από λιθοδομή, εφόσον κριθεί 
αναγκαία η παρουσία τους, για λόγους στερέωσης και ενίσχυσης της τοιχοποιίας. 
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Διαμόρφωση του συνόλου του περιβάλλοντος χώρου του ναού, όπως αυτός 
προσδιορίστηκε μετά τους καθαρισμούς και τις καθαιρέσεις των μεταγενέστερων 
στοιχείων περίφραξης από αργολιθοδομή, σύμφωνα με μελέτη που θα εκπονηθεί. Στη
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνεται πλέον μεγαλύτερη έκταση 
από την αρχικά δηλωθείσα καθώς και μικρό λιθόκτιστο κτίσμα («καλογερικό»), το 
οποίο χρήζει επισκευών (αποκατάσταση στέγης, κατασκευή δαπέδου, τοποθέτηση 
κουφωμάτων). Επίσης διευθέτηση με μηχανικά μέσα των προϊόντων εκσκαφών που 
έχουν εναποτεθεί στο άμεσο περιβάλλον του μνημείου προερχόμενα από το 
παρακείμενο νεκροταφείο. Απομάκρυνση του μετρητή κατανάλωσης της Δ.Ε.Η. από 
τη δυτική πλευρά του ναού και τοποθέτηση του στο νοτιοδυτικό άκρο του περιβόλου. 
Επισκευή του υφιστάμενου περιβόλου οριοθέτησης του μνημείου και της μεταλλικής 
θύρας εισόδου στα νοτιοδυτικά που διαμορφώνεται σε αυτόν και κατασκευή μίας 
ακόμη νέας στη νότια πλευρά με διαμόρφωση για πρόσβαση ΑΜΕΑ. Προβλέπεται 
ακόμη η κατασκευή μιας κινητής ράμπας ΑΜΕΑ, η φύτευση ειδών της τοπικής 
χλωρίδας (χαμηλή θαμνώδη βλάστηση), και η εγκατάσταση φωτισμού (προβολείς). 
Στο εσωτερικό του ναού θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων φωτιστικών
σωμάτων για τη βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου στο πλαίσιο της ορθής 
υποστήριξης των λειτουργικών και πολιτιστικών χρήσεων.
Προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνου για την αντικεραυνική προστασία του 
μνημείου, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών της περιοχής.
Αποκατάσταση του κωδωνοστασίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές 
αποσαρθρώσεις κονιαμάτων και τοπικές χαλαρώσεις τοξολίθων, ως ακολούθως: 
Κατασκευή κλειδιών συρραφής σε περιοχές αποδιοργάνωσης. Συστηματική 
αρμολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού κελύφους. Απομάκρυνση των 
ημικατεστραμμένων μεταλλικών ελκυστήρων σε δύο στάθμες και αντικατάσταση τους 
με νέους ανοξείδωτους, παρόμοιας διατομής. Αποκατάσταση της κατεστραμμένης 
ανώτερης πυραμιδόσχημης απόληξης του κωδωνοστασίου και κατασκευή νέων 
αρμολογημάτων και επιχρισμάτων.
Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών θα απαιτηθεί η μίσθωση ενδεδειγμένου 
οχήματος μεταφοράς του απασχολούμενου προσωπικού στο έργο, καθώς και η 
απαιτούμενη γι’ αυτό προμήθεια καυσίμων.
Τοποθέτηση δυο (2) πινακίδων, μιας ενημερωτικής όπου θα περιλαμβάνεται και 
κείμενο σε γραφή Braille και της αναμνηστικής του έργου. Έκδοση ειδικού 
ενημερωτικού εντύπου (βλ. αναλυτικά και τις εργασίες ανά διακριτή ομάδα στη 
συνημμένη εκτίμηση κόστους). Καθ' όλη την πορεία των εργασιών θα γίνεται 
σχολαστική αρχιτεκτονική-αρχαιολογική τεκμηρίωση (φωτογραφική-σχεδιαστική) των 
επεμβάσεων και των νέων στοιχείων που θα προκύπτουν, καθώς και γενικές 
τοπογραφικές εργασίες.

 6. Παραδοτέα πράξης: Θα αποκατασταθεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Μάνης, 
συνολικού εμβαδού 105 τ.μ. το οποίο παρουσιάζει αξιόλογα μορφολογικά και 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, και το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως ενοριακός και 
κοιμητηριακός ναός του οικισμού της Οχιάς και θα μπορεί να είναι επισκέψιμο στο 
ευρύτερο κοινό. Αναλυτικότερα: θα αποκατασταθεί το κωδωνοστάσιο του ναού που 
παρουσιάζει ετοιμορροπία, θα στερεωθούν οι τοιχοποιίες του ναού και θα 
τοποθετηθούν ελκυστήρες, θα ανακατασκευαστούν οι επικεραμώσεις αφού 
προηγηθεί αποκατάσταση και συμπλήρωση του κεραμοπλαστικού διακόσμου καθώς
και η στεγανοποίηση των ανωδομών. Θα συντηρηθούν τα γλυπτά του ναού και ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος, συνολικής επιφάνειας εμβαδού 40 τ.μ. περίπου. Επίσης, 
δυνάμει εγκεκριμένων μελετών θα διαμορφωθεί ο οριοθετημένος περιβάλλων χώρος 
του μνημείου με λιθόστρωτες επιφάνειες εναλλασσόμενες με διάχωρα από χώμα για 
την ορθότερη ανάδειξη του μνημείου και θα συντηρηθούν οι αρχικές λιθόστρωτες 
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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
 487,150.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 46 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

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

 487,150.00  487,150.00

 i.χωρίς ΦΠΑ
 ii.ΦΠΑ

 445,510.65
 41,639.35

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Βάσει 
Παραστατικων

 487,150.00Σύνολο (1)  487,150.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 487,150.00 Ευρώ 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  487,150.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  487,150.00 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):  487,150.00 (ποσό
    σε ευρώ).
    Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. 
ανέρχεται σε 126,166.61 (ποσό σε ευρώ)

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0148
Φορέας ΣΑ: 1012700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ01480022
(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

Π/Υ (1)

επιφάνειες. Θα γίνουν εργασίες επισκευής σε υπάρχον συνοδευτικό κτίσμα του ναού 
(επισκευή στέγης, κατασκευή δαπέδου, κουφώματα). Θα τοποθετηθούν πινακίδες 
και θα εκδοθεί ένα ενημερωτικό έντυπο για την πληροφόρηση του κοινού.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης), Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων, 
Μπουμπουλίνας, 20-22, 106 82 Αθήνα
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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