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Αριθμ. Πρωτ. 895 
Πρέβεζα 9-3-2023 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000,00 € 

(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
για το υποέργο «Εργασίες Αποκατάστασης - Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου» (Συντήρηση του 

καθολικού της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου) 
 
 

Η Ιερά Μητρόπολις Νικοπόλεως και Πρεβέζης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο «Εργασίες Αποκατάστασης - Ι.Μ. 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου» (Συντήρηση του καθολικού της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αβάσσου), με τα ακόλουθα στοιχεία: 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
Ιερά Μητρόπολις Νικοπόλεως και Πρεβέζης, Εθνικής Αντιστάσεως 101, 48 100 Πρέβεζα Τηλ. 
2682026684, Fax: 2682027953, E-mail: imnikpre@gmail.com 
 
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή και αριθμός Διακήρυξης 
«Εργασίες Αποκατάστασης - Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου» (Συντήρηση του καθολικού της Ι.Μ. 
Κοιμησεως της Θεοτόκου Αβάσσου)», Αρ. Διακήρυξης 1/2023. 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης των 
τοιχογραφιών, του λίθινου δαπέδου και του ξυλόγλυπτου τέμπλου στο Καθολικό της Ιεράς Μονής 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αβάσσου όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι της Διακήρυξης.  Οι εργασίες 
θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες (Παραρτήματα ΙΙ – ΙV της Διακήρυξης) και 
τους όρους της εγκριτικής απόφασης με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΜΣΑΝΜ/Φ12/614516 
/438530/6221/611/11-11-2019 (ΩΓ414653Π4-ΑΜ0) περί της αποκατάστασης και συντήρησης του 
υφιστάμενου ξυλόγλυπτου τέμπλου, του τοιχογραφικού διακόσμου και του λίθινου δαπέδου του 
καθολικού της Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αβάσσου και συμπληρωματικών στοιχείων αυτής Π.Ε. 
Πρεβέζης, Περιφέρειας Ηπείρου.  
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι μέρη: 

Μέρος 1  : «Συντήρηση τοιχογραφιών», εκτιμώμενης αξίας 56.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Μέρος 2  : «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου», εκτιμώμενης αξίας 38.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

ΑΔΑ: Ε72Ν465ΣΙΗ-ΙΕΙ
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Μέρος 3  : «Συντήρηση λίθινου δαπέδου», εκτιμώμενης αξίας 32.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και για τα τρία μέρη. Η σύμβαση δεν γίνεται να υποδιαιρεθεί σε 

τμήματα λόγω της ανάγκης υλοποίησης στον ίδιο χώρο και εντός κοινού χρονοδιαγράμματος. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιμέρους εργασίες της εν λόγω αποκατάστασης, 
ανά μέρος: 

Μέρος 1: «Συντήρηση τοιχογραφιών» 

α/α Κατηγορία- Εργασιών - Υπηρεσιών 

1 
Μηχανικό καθαρισμό αφαίρεσης επιχρισμάτων ασβέστη  όπου είναι απαραίτητο σε όλες τις 

τοιχογραφίες του ναού. 

2 Σφράγιση μεγάλων ρωγμών και οπών όπου είναι απαραίτητο σε όλες τις τοιχογραφίες του ναού. 

3 Αφαίρεση παλαιότερων οπλισμών όπου είναι απαραίτητο σε όλες τις τοιχογραφίες του ναού. 

4 Στερέωση υποστρώματος των τοιχογραφιών όπου είναι απαραίτητο σε όλες τις τοιχογραφίες του ναού. 

 5 Σωστικά μέτρα παράλληλα με τα  ενέματα της τοιχοποιίας αφορά στο σύνολο των τοιχογραφιών. 

6 
Σωστικές επεμβάσεις  κατά την διάρκεια της αντικατάσταση της  στέγης αφορά στο σύνολο των 

τοιχογραφιών. 

7 
Στερέωση ζωγραφικού στρώματος των τοιχογραφιών όπου είναι απαραίτητο σε όλες τις τοιχογραφίες 

του ναού. 

8 Σφράγιση  μικρών ρωγμών και οπών όπου είναι απαραίτητο σε όλες τις τοιχογραφίες του ναού. 

9 Τελικές στερεώσεις σε όλες τις τοιχογραφίες του ναού. 

10 Τελικές περιμετρικές στερεώσεις (στεφανώματα) σε όλες τις τοιχογραφίες του ναού. 

11 Καθαρισμός ζωγραφικής επιφάνειας σε όλες τις τοιχογραφίες του ναού. 

12 Αισθητική αποκατάσταση των τοιχογραφιών όπου είναι απαραίτητο σε όλες τις τοιχογραφίες του ναού. 

 

Μέρος 2: «Συντήρηση ξύλινου τέμπλου» 

α/α Κατηγορία- Εργασιών - Υπηρεσιών 

1 Επιφανειακός καθαρισμός τέμπλου 

2 Εργασίες τεκμηρίωσης και αποσυναρμολόγηση της άνω ζώνης του τέμπλου 

3 Μεταφορά αποσυναρμολογημένων τμημάτων τέμπλου σε εργαστηριακό χώρο 

4 Εργασίες απεντόμωσης ξύλινων τμημάτων αποσυναρμολογημένων τμημάτων 

5 Εργασίες στερέωσης ξύλινων τμημάτων αποσυναρμολογημένων τμημάτων 
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6 Εργασίες καθαρισμού αποσυναρμολογημένων τμημάτων 

7 Αντικατάσταση ξύλινων τμημάτων –όπου κρίνεται αναγκαίο 

8 Συμπλήρωση κενών – Σφράγιση ρωγμών 

9 

Ενδυνάμωση φορέα στήριξης τέμπλου. Σύνταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης και αποστολή προς έγκριση 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ 

10 Αφαίρεση διαβρωμένων μεταλλικών στοιχείων 

11 Στερέωση in situ ξύλινων στοιχείων 

12 Καθαρισμός ξύλινων στοιχείων 

13 Επανατοποθέτηση αποσπασμένων ξυλόγλυπτων τμημάτων τέμπλου 

14 Συγκόλληση ξύλινων τμημάτων 

15 Συμπλήρωση κενών 

16 Αισθητική αποκατάσταση 

17 Εφαρμογή προστατευτικού επιχρίσματος 

 

Μέρος 3  : «Συντήρηση λίθινου δαπέδου» 

α/α Κατηγορία- Εργασιών - Υπηρεσιών 

1 Τεκμηρίωσης και αποτύπωση δαπέδου υπό κλίμακα 

2 Επιφανειακός καθαρισμός δαπέδου 

3 Αφαίρεση λίθων δαπέδου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση έγκρισης 

4 Εργασίες συντήρησης αποσπασμένων λίθων δαπέδου 

5 Στερέωση λίθων και πλήρωση ρωγμών 

6 Καθαρισμός 

7 Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της υποδομής του λίθινου υποστρώματος 

8 Εργασίες επανατοποθέτησης λίθινων πλακών 

9 Σφράγιση αρμών με κονίαμα 

10 Καθαρισμός του συνόλου της επιφάνειας του δαπέδου 

 
Δικαίωμα προαίρεσης 
Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 
 
Τόπος παροχής υπηρεσιών 
Τόπος υλοποίησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου Δ.Ε. Λούρου, 
Π.Ε. Πρεβέζης, Περιφέρειας Ηπείρου, κοινοτικός οικισμός Άνω Κοτσανόπουλο. 
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Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.184,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
για το μέρος 1, 47.368,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % για το μέρος 2, και 39.680,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % για το μέρος 3, ενώ η συνολική αξία των τριών μερών ανέρχεται στο 
ποσό των 157.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 126.800,00 €  
ΦΠΑ : 30.432,00 €). 

 
Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
92522000‐6 με τίτλο: Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων 
92522200-8 με τίτλο: Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων 
 
Πηγή χρηματοδότησης : 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Τουρισμού, Κωδ. ΣΑ Ε1111. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται με Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. Έργου 2021ΣΕ11110001) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης 
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται έως 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) του έργου, δηλαδή ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (2.536,00 €). 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των εργασιών (μέρος 1, μέρος 2 και μέρος 3). Δεν γίνονται 
δεκτές εναλλακτικές ή τμηματικές προσφορές. 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 
προκαταβολής. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
 
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις 
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Τουρισμού, Κωδ. ΣΑΕ 1111. Η 
παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται με Πιστώσεις του Προγράμματος 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθμ. Ενάριμ. Έργου  2021ΣΕ11110001) στο πλαίσιο του υποέργου 1  «Εργασίες Αποκατάστασης - Ι.Μ. 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου» (Συντήρηση και αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αβάσσου) του έργου «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ - 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5127048. 

 
Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού αριθμ. 1/2023 «Εργασίες 
Αποκατάστασης - Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αβάσσου» (Συντήρηση και αποκατάσταση του 
Καθολικού της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αβάσσου), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας και τους ειδικότερους όρους των παρόντων τευχών δημοπράτησης 
 
Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης: 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής: 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος‐μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρε ς που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
Λόγοι αποκλεισμού: 
Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του, 
ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι 
λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 74 ν. 4412/2016 και άρθρο 39 ν. 4488/2017  όπως τροποποιήθηκαν 
με τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 και β) εφόσον δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή 
με το αντικείμενο της υπηρεσίας, ή δεν διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σχετική με 
το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται στο 
αναλυτικό τεύχος του Διαγωνισμού. 
 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο Ε7.2 του άρθρου Ε του Ν. 4152/2013 για την ανάληψη έργου συντήρησης αρχαιοτήτων και 
έργων τέχνης κινητών και ακινήτων απαιτείται άδεια του ΥΠΠΟΑ. Οι κάτοχοι της παραπάνω άδειας 
εγγράφονται, αυτοδικαίως, στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που τηρείται στη 
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 43 του Ν.3028/2002 οι εργασίες συντήρησης σε κινητά και σε γλυπτικά, ζωγραφικά, 
διακοσμητικά ή άλλα στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων μνημείων, διενεργούνται από 
πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που 
προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997. 
 
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης: 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 
Εναλλακτικά τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με 
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) : www.imnp.gr. 
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 

 

http://www.imnp.gr/
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Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 
Ελληνικά 
 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι τη λήξη της χρηματοδότησης και όχι πέραν της 31-12-2023. 
 
Υποβολή προσφυγών 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196‐198, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ 
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 
παράλειψης 
 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται 
α) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Ιερά Μητρόπολις 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης, Εθνικής Αντιστάσεως 101, Πρέβεζα, 48100, στο τηλέφωνο: 2682026684 
(εσωτ.3), αρμόδιος υπάλληλος Αρχιμ. Σίμων Δημογέροντας. 
 
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης για δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ 
10/03/2023 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
 

 

† Ο ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
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