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ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΜΥΣΤΡΑ», με κωδικό ΟΠΣ 328107, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Έχοντας υπόψη:
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 υπ΄ αριθμ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”
για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο
του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας (CCI2007GR161 PO001).

3.

Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.

Το με αρ. πρωτ. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

5.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΠΕΠΠ/Δ’/ΦXVII/5206/2-12-2008
«Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’ 1620) με σκοπό την
αναδιάρθρωσή της σε Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3658/2008
(ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ 2526/Β’/2008).

6.

Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/108476/30-11-2009 (ΦΕΚ 512/Δ/7-12-2009)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για το
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Διαδικασιών
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διορισμό από 23-11-2009 της Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου, στη θέση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με βαθμό 1 ο της Κατηγορίας
Ειδικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ
Α’/137), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ΠΔ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98
Α),
7.

Την με αρ. πρωτ. 4594/831/0020/23-6-2010 (ΦΕΚ 1036/Β/7-7-2010) Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ)
του ΕΣΠΑ (2007-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8.

Τη με αρ. πρωτ. 7150/1438/13-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά
την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επ.
Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

9.

Την με αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/2687/05-11-2010 πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», κωδικός
58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς»,

10. Την με αρ. πρωτ. 979/25.1.2011 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου προς
την ΕΥΤΟΠ για την
Επιχειρηματικότητα»,

ένταξη

της

πράξης

στο

Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα

και

11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης
της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της
πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται
στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

12. Tη με αρ. Πρωτ. 284/31.01.11 Εισήγηση της ΕΥΤΟΠ για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,

13. Το με αρ. Πρωτ. 1537/03.02.11 έγγραφο του δικαιούχου, με το οποίο διαβιβάστηκε
στην ΕΥΤΟΠ το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

Αποφασίζει

την ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΜΥΣΤΡΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
2.Κωδικός πράξης
ΠΔΕ:

328107
2.1.Κωδικός
ΣΑ:
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Ε0148
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2.2.Κωδικός
πράξης ΣΑ:

3.Δικαιούχος:
4.Κωδικός
Δικαιούχου:
5.Φυσικό
αντικείμενο της
πράξης:
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2011ΣΕ01480046
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ
1010846
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με την
πράξη αυτή αφορούν στη διατήρηση,
ανάδειξη και προβολή του μνημειακού πλούτου
που περιλαμβάνεται στον αρχαιολογικό
χώρο του Μυστρά, του μοναδικού σωζόμενου, σε
όλη του σχεδόν την έκταση, βυζαντινού
οικισμού. Οι προγραμματιζόμενες εργασίες,
αναστηλωτικές και στερεωτικές, αφορούν σε
κτίρια κοσμικής αρχιτεκτονικής (το παλάτι αλλά και
επιλεγμένα οικιστικά συγκροτήματα),
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής (Μονή
Περιβλέπτου) τειχών και δρόμων. Επίσης,
προβλέπονται εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο
των ως άνω κτιρίων με αποχωματώσεις
και διαμορφώσεις, προσβάσεις. Ακόμη,ι
πραγματοποιούνται έργα υποδομής στον
οικισμό. Οι εργασίες αυτές αποβλέπουν στη
διατήρηση και προβολή των μνημείων του
οικισμού, καθώς και στη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου οικιστικού μνημειακού συνόλου,
παρουσίασης και μελέτης του μεσαιωνικού
πολιτισμού της χώρας. Συγκεκριμένα, οι
αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στον ήδη
ολοκληρωμένο οικοδομικό οργανισμό στο παλάτι
θα αναδείξει τη συνθετική συγκρότηση του κτιρίου
στο σύνολό της ως μεγάλου
δημιουργήματος του βυζαντινού πολιτισμού, αλλά
και στις επιμέρους μορφές του και
ακόμη, θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός μεγάλου
μουσείου βυζαντινού πολιτισμού της
Πελοποννήσου με διεθνή προβολή. Σε ό,τι αφορά
τα οικιστικά συγκροτήματα με τις
εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης θα
διατηρηθούν μοναδικά μνημεία αυτού του
είδους, θα δημιουργηθούν ενότητες μουσειακές
αναγνώσιμες και επισκέψιμες από το
κοινό και συγχρόνως εξυπηρέτησης των αναγκών
λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου.
Τα έργα υποδομής στοχεύουν στη διατήρηση του
φυσικού αναγλύφου και στην
εξασφάλιση εξυπηρέτησης των επισκεπτών σε
κτίρια και στο σύνολο του οικισμού.
Συγχρόνως με αυτά τα έργα θα γίνουν άμεσα
σχετιζόμενες επεμβάσεις στους
παρακείμενους δρόμους, στον οικοδομικό
οργανισμό κτιρίων όπως, της μονής
Περιβλέπτου και των οχυρώσεων. Συνολικά η
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συντήρηση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού
χώρου του Μυστρά θα προβάλλει το βυζαντινό
πολιτισμό της Ελλάδας και θα επηρεάσει
σημαντικά την πολιτιστική προβολή της
Πελοποννήσου και την ανάπτυξη του τόπου.
1 υποέργο. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΣΤΡΑ
1α) Παλάτι: Δυτική και ανατολική πτέρυγα:
Διαμόρφωση-προετοιμασία χώρων για την
δημιουργία μουσείου. Αρμολογήματα, επιχρίσματα
θολοδομιών, δάπεδα (δάπεδα
εδάφους και πάνω από θολοδομίες),
αρχιτεκτονικός εξοπλισμός και εξυπηρέτηση.
Διαμόρφωση και ανάδειξη εξωτερικών χώρωνπροσβάσεις. Ξύλινες κατασκευές: Δάπεδο
ανατολικής στοάς, οροφή κτιρίου Μ.
Καντακουζηνού, περιμετρικό θρανίο αίθουσας του
θρόνου, εσωτερικά φύλλα παραθύρων. Εξωτερικός
φωτισμός.
1β) Οικίες:
Λάσκαρη. Αναστηλωτικές εργασίες -διαμόρφωση
επιμέρους μορφών και χώρων,
παρουσίαση στο κοινό (δάπεδα, παράθυρα κτλ).
Ανάδειξη, παρουσίαση, διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου, συγκροτήματος ΒΔ της
οικίας, προσβάσεις και σύνδεση με τα
κύρια στοιχεία του πολεοδομικού μεσαιωνικού
ιστού.
Συγκρότημα πίσω από το παλάτι. Αναστήλωση
βόρειας πτέρυγας και διαμόρφωση
χώρων υγιεινής στο ισόγειο- πρόσβαση.
Παλατάκι και οικίες στα ΒΔ του. Εργασίες
ανάδειξης και προσβασιμότητας.
2) Μονή Περιβλέπτου: Στερέωση βραχωδών
πρανών. Εργασίες σχετιζόμενες με την
εφαρμογή της μελέτης στερέωσης των βραχωδών
πρανών,
ανακεράμωση, στερέωση κωδωνοστασίου
αρμολογήματα. Σύνδεση με το προβλεπόμενο
δίκτυο. Ανάδειξη του μνημείου.
3) Πύλη Μονεμβασίας: Στερέωση βραχωδών
πρανών. Εργασίες σχετιζόμενες με
την εφαρμογή της μελέτης στερέωσης των
βραχωδών πρανών, αρμολογήματα υπερκείμενων
και γειτονικών τοιχοδομιών
4) Πύλη Μαρμάρας: Στερέωση βραχωδών πρανών.
Εργασίες σχετιζόμενες με την
εφαρμογή της μελέτης στερέωσης
των βραχωδών πρανών, αρμολογήματα
υπερκείμενων και γειτονικών τοιχοδομιών
5) Δίκτυο Η/Μ: Υδροδότηση, αποχέτευση,
ηλεκτροδότηση ΝΑ περιοχής
αρχαιολογικού χώρου.
Παρεμβάσεις στο δρόμο όπου περνούν τα δίκτυα.
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6.Παραδοτέα
πράξης
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6) ΑΜΕΑ (πρόσβαση Άνω και Κάτω Πύλη).
7).Έντυπη προβολή έργου: Πινακίδες
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Πινακίδες σε ειδικό
ύψος. Ενημερωτικό ΑΜΕΑ (μπραϊγ). Δημοσίευση
έργων.
ΠΑΛΑΤΙ εγκεκριμένη μελέτη ΚΑΣ 31 /20-7-2010
• Ανατολική πτέρυγα, διαμόρφωση του δαπέδου με
λιθόπλακες στους ισόγειους χώρους
• Επιχρίσματα στα πλευρικά καθίσματα των
παραθύρων και στο περιμετρικό θρανίο της
αίθουσας του θρόνου κατά την κάθετη πλευρά του
και επικάλυψή του με ξύλινο, δρύινο
έδρανο. Δάπεδο αίθουσας του θρόνου.
• Ξύλινο δάπεδο ανατολικού εξώστη, εσωτερικά
φύλλα παραθύρων, οροφή κτιρίου
Μανουήλ Καντακουζινού, κτλ.
• Κάλυψη με επίχρισμα της νέας θολοδομίας και
της θολοδομίας των αναστηλώσεων του
1937-1939, των εσωτερικών χώρων και των
στοών.
• Αποκάλυψη και αποκατάσταση της αρχικής
στάθμης της μεγάλης πλατείας του
παλατιού για την ανάδειξη του βυζαντινού
«φόρου», αλλά και της κυρίας όψης του
παλατιού, που ανοίγεται προς τον οικισμό, καθώς
και της διαμόρφωσης των προσβάσεων
σε αυτό.
• Μικρές κατασκευαστικές επεμβάσεις
(συμπλήρωση στηθαίων κτλ) για την ανάδειξη του
κτιρίου και την επισκεψιμότητά του και τη
διαμόρφωσή του ως μουσειακού συνόλου.
• Εξωτερικός φωτισμός.
ΟΙΚΙΑ ΛΑΣΚΑΡΗ σύμφωνα με την απόφαση ΚΑΣ
31/ 20-7-2010
• Ενίσχυση του οικοδομικού οργανισμού με
τένοντες από ανοξείδωτο χάλυβα κατά τις δύο
στάθμες του.
• Κτίσιμο των τυμπάνων των αψιδωμάτων του
τρικλίνου.
• Συμπλήρωση της μορφής των ανοιγμάτων,
θυρών και παραθύρων, για να δεχθούν
πώρινα πλαίσια και ξύλινα κουφώματα (πίνακες
κουφωμάτων μελέτης).
• Διαμόρφωση του δαπέδου του τρικλίνου, των
εξωστών και του ΝΑ δωματίου στην τελική
τους στάθμη.
• Σύνδεση του μνημείου με το δίκτυο υποδομών
που προβλέπεται για τη ΝΑ περιοχή του
αρχαιολογικού χώρου.
• Εργασίες διαμορφώσεων στον περιβάλλοντα
χώρο για προσβασιμότητα του μνημείου.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ,
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
εγκεκριμένη μελέτη ΚΑΣ 31/ 20-7-2010
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• Στερέωση της άνω στάθμης της σωζόμενης
τοιχοδομίας. Κατασκευή ξύλινης στέγης της
πρώτης οικοδομικής φάσης του τρικλίνου.
Τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων από
ανοξείδωτο χάλυβα κάτω από την περιοχή έδρασης
της ξύλινης στέγης.
• Διαμόρφωση χώρων υγιεινής στη στάθμη του
ισογείου και διαμόρφωση στον τρίκλινο
χώρου για το προσωπικό. Προβλέπεται επίσης,
σύμφωνα με τις αποφάσεις ΚΑΣ 24/ 226-2005 και 34/ 4-11-2006, η ηλεκτρολογική
εγκατάσταση στους χώρους υγιεινής.
Συντήρηση των τοιχοδομιών και των διασωθέντων
τμημάτων των επιχρισμάτων.
ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
• Στερέωση βραχωδών πρανών. Εργασίες
σχετιζόμενες με την εφαρμογή της μελέτης
στερέωσης των βραχωδών πρανών, ανακεράμωση,
στερέωση κωδωνοστασίου,
αρμολογήματα. Σύνδεση με το προβλεπόμενο
δίκτυο. Ανάδειξη του μνημείου.
ΠΥΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
• Στερέωση βραχωδών πρανών Εργασίες
σχετιζόμενες με την εφαρμογή της μελέτης
στερέωσης των Βραχωδών πρανών, αρμολογήματα
υπερκείμενων και γειτονικών
τοιχοδομιών
ΠΥΛΗ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
• Στερέωση βραχωδών πρανών Εργασίες
σχετιζόμενες με την εφαρμογή της μελέτης
στερέωσης των βραχωδών πρανών, αρμολογήματα
υπερκείμενων και γειτονικών
τοιχοδομιών.
ΔΙΚΤΥΟ Η/Μ
• Υδροδότηση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση ΝΑ
περιοχής αρχαιολογικού χώρου.
Παρεμβάσεις στο δρόμο όπου περνούν τα δίκτυα.
ΑΜΕΑ
• Πρόσβαση Άνω και Κάτω Πύλης.
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ
• Πινακίδες χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Πινακίδες σε
ειδικό ύψος. Ενημερωτικό ΑΜΕΑ
(μπραϊγ). Δημοσίευση έργων.
ΚΩΔΙΚΟΣ

9401

7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Μνημεία – Αρχαιολογικοί
Χώροι που
αναδεικνύονται

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Αριθμός

1

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 57.58 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015
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Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ
Ε.Π.

1,839,000.00

2,000,000.00

1. Άμεσες Δαπάνες
1α. Βάσει
παραστατικών

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

161,000.00

ii. ΦΠΑ
1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου
κόστους
1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό

2,000,000.00

Σύνολο (1)
2. Έμμεσες Δαπάνες
2α. Βάσει
παραστατικών

2,000,000.00

i. ποσό χωρίς ΦΠΑ

ii. ΦΠΑ
2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού
ποσοστού επί των αμέσων δαπανών
Σύνολο (2)
3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων

2,000,000.00

ΣΥΝΟΛΑ

2,000,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται
σε 2,000,000.00 €.
Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1ης

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 2,000,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 2,000,000.00 ευρώ.
Φορέας ΣΑ: 1012700

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η πίστωση τρέχοντος έτους 2011 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 410,000.00 ευρώ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2011ΣΕ01480046

0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ
2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2):
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Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο διαβιβάστηκε στον
Δικαιούχο με το υπ' αρ. Πρωτ. 250/28.01.11 και επεστράφη υπογεγραμμένο στην ΕΥΤΟΠ με
το υπ' αρ. Πρωτ. 1537/03.02.11 έγγραφο του Δικαιούχου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Μονάδας Δ’
Κ. Ντέντε
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

2.

ΥΠΠΟΤ - Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΤ

3.

ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Εσωτερική Διανομή
1.

Γραφείο Γ. Γραμματέως

2.

ΕΥΤΟΠ: Μονάδες Α, Β, Γ
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