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ΘΕΜΑ:  Ευχαριστήρια επιστολή για την παραχώρηση ΚΥ οχήματος.

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχα, αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα Π.Ε. Μεσσηνίας,
              Προσφάτως ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Υπηρεσία μας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό 
Έργο. Η Πράξη «Αποκατάσταση του Καθολικού Παναγίας Γριβιτσιανής Π.Ε. Μεσσηνίας» 
εκτελέστηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, με 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το 
συγκεκριμένο Έργο παρουσίαζε σειρά δυσχερειών, μεταξύ των οποίων η δυσπρόσιτη τοποθεσία, η 
κακή κατάσταση του οδικού δικτύου πλησίον του μνημείου, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και  η 
μεγάλη γεωγραφική απόσταση από την έδρα της Υπηρεσίας μας. Τα στοιχεία αυτά λειτουργούσαν 
ανασταλτικά ως προς την ομαλή εκτέλεση των εργασιών καθιστώντας δύσκολα προσπελάσιμο το 
μνημείο, τόσο από το προσωπικό του Έργου σε καθημερινή βάση όσο και από τα οχήματα που 
μετέφεραν υλικοτεχνικό εξοπλισμό στον χώρο. 
    Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με σειρά οικονομικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Μεσσηνίας (Αριθμοί Αποφάσεων: 858/Πράξη 23/2020/14-07-
2020, 101Πράξη5/2021/01-02-2021,  1188/Πράξη30/2021/18/08/2021,  859/Πράξη 26/2022/24-06-
2022) αρχικά ενέκρινε και εν συνεχεία ανανέωσε τρις την παραχώρηση οχήματος για την κάλυψη των 
αναγκών της Εφορείας μας. Η διάθεση του εν λόγω οχήματος διευκόλυνε σημαντικά την Υπηρεσία 
μας και συνέβαλε σε κρίσιμο βαθμό στην ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τη 
σχετική Μελέτη εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης ενός ιδιαίτερα αξιόλογου για την περιοχή 
μνημείου. 
    Σας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την έμπρακτη στήριξη που μας παρείχατε από την 
έναρξη του Έργου αποκατάστασης του Καθολικού της Μονής Παναγίας Γριβιτσιανής και καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτού μέχρι και την αποπεράτωσή του και ευελπιστούμε σε συνέχιση και ενδυνάμωση της 
συνεργασίας μας στο εγγύς μέλλον.

                                                                                            Η Προϊσταμένη της Εφορείας
                                                                                                                   
                                                                                                
                                                                                                Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά

                                                                                             Δρ. Αρχαιολόγος
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