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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη του ωδείου Ηρώδου του Αττικού, της στοάς
Ευμένους και του Ασκληπιείου νότιας κλιτύος Ακροπόλεως" με κωδικό MIS 356882 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Αττική"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013» (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)5443/5-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
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 Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει,
5.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Δ/ΦVIIIα/885/06.03.2013 (ΦΕΚ 610/Β/2013)
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού
(ΦΕΚ Β΄1620) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 4312/18.02.2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.02.2009)
και ΕΥΤΟΠ/Δ/ ΦVIIIα/266/28.01.2011 (ΦΕΚ 240/Β/11.02.2011) όμοιες αποφάσεις».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
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και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως, και του Π.Δ.119/2013 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ153/Α/25-06-2013)
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΔΙΟΙΚ/Α1/111292/17875/14872/ 7779/1.7.2013 (ΦΕΚ 309/Δ/01.07.2013) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ,για το διορισμό από 25/06/2013 της Στυλιανής Μενδώνης του
Γεωργίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με βαθμό 1ο 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),
8.Την με αρ. πρωτ. 50733/ΕΥΣ 6772/9-11-2010 (ΦΕΚ 1820/Β/19.11.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ),
με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού
αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αττική και Ιόνιοι Νήσοι του ΕΣΠΑ
(2007-2013),
9.Τη με αρ. πρωτ. 4247/4-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2007-2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής του κωδικού
θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» του Άξονα
Προτεραιότητας 2, όπως αυτά ισχύουν,
10.Την με αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/2828/23-11-2010 πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ για την υποβολή προτάσεων
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»,
κωδικός 58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς»,
11. Τις διατάξεις του Ν.4109 (ΦΕΚ 16/Α/23.01.2013) "Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις", και
ιδιαίτερα το άρθρο 3 αυτού "Κατάργηση του ΝΠΙΔ Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων
(ΤΔΠΕΑΕ)"
12. Την Υ.Α με αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/86602/43054/5964/2940/30.05.2013 "Υπαγωγή Επιστημονικών
Επιτροπών μελέτης και εκτέλεσης Αρχ/κων έργων στις οικείες Δ/νσεις της κεντρικής υπηρεσίας και στις οικείες περιφερειακές
υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου
Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού"
13. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της
πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,
14. Την υπ. αριθμ.ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ17/2688/14.09.2011 απόφαση ένταξης της εν θέματι πράξης.

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη του ωδείου Ηρώδου του Αττικού, της στοάς
Ευμένους και του Ασκληπιείου νότιας κλιτύος Ακροπόλεως" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Αειοφόρος Ανάπτυξη και
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Ε.Π. "Αττική".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

356882
Ε0148

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2011ΣΕ01480153
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

Α' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ)

4. Κωδικός Δικαιούχου:

18025012

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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-Στην νότια κλιτύ της Ακροπόλεως, ιδρύθηκαν στα ιστορικά χρόνια σημαντικοί χώροι
λατρείας. Στην περιοχή οικοδομήθηκε στα Ρωμαϊκά χρόνια το Ωδείο του Ηρώδου του
Αττικού για την παρουσίαση μουσικών εκδηλώσεων. Χορηγικά μνημεία και μεγάλη
διώροφη Στοά (Στοά του Ευμένους) πλαισίωναν τον περιβάλλοντα χώρο (των ύστερων
ελληνιστικών χρόνων) . Μεταξύ αυτών και το Ιερό του Ασκληπιού και της Υγείας, που
λειτουργούσε και σαν θεραπευτήριο και αναπτυσσόταν σε δύο περιβόλους, που
σήμερα περιλαμβάνουν τα κατάλοιπα της Δωρικής Στοάς, του ναού του Ασκληπιού,
του βωμού και της Ρωμαϊκής Στοάς στα ανατολικά και τα κατάλοιπα της Ιωνικής
Στοάς στα δυτικά
Η Επιστημονική επιτροπή έργων «Στερέωση Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ωδείου
Ηρώδου του Αττικού και της Στοάς του Ευμενούς» και «Έρευνα, Στερέωση,
Αναστήλωση και Ανάδειξη του θεάτρου και ιερού του Διόνυσου και Ασκληπιείου της
Νότιας Κλιτυος Ακροπόλεως Αθηνών» έχει την ευθύνη για την αναστήλωση,
προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων αυτών. Οι εργασίες
πραγματοποιούνται τμηματικά και σταδιακά κατά μνημείο και κατά τμήμα εκάστου,
δι’ αυτεπιστασίας, σύμφωνα με την διαπιστούμενη κατάσταση διατήρησης και την
σύνταξη των σχετικών μελετών.
Στο παρόν Τεχνικό Δελτίο προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1
Για το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού:
1. Αναστήλωση της Ανατολικής παρόδου με την τοποθέτηση 3 σειρών εδωλίων από
νέο Πεντελικό μάρμαρο, που πέραν της μορφολογικής και δομικής αποκατάστασης
θα εξασφαλίσει την δυνατότητα χρήσης τους στις παραστάσεις του Φεστιβάλ.
2. Στερέωση και αποκατάσταση τμημάτων των εξωτερικών όψεων του Ανατολικού και
Δυτικού μετωπικού τοίχου του κοίλου που παρουσιάζουν ετοιμορροπίες. Η στερέωση
θα περιλαμβάνει συμπληρώσεις με νέο πειραϊκό ακτίτη των ελλειπόντων τμημάτων
καθώς και των διακένων που προκύπτουν από την αφαίρεση παλαιότερων εργασιών,
στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν υλικά διαφορετικά από τα υλικά της αρχαίας
δόμησης.
3. Στερέωση και αποκατάσταση των τόξων 1, 2δ και 3δ του περιμετρικού τοίχου του
κοίλου, με την συμπλήρωση των τόξων και των αντίστοιχων τμημάτων τοίχων που
έχουν καταπέσει, για την αποκατάσταση της συνέχειας και την εξασφάλιση της
ευστάθειας.
4. Συντήρηση των αρχαίων εδωλίων του κοίλου με την απομάκρυνση παλαιών
κονιαμάτων καθαρισμό των επιφανειών και σφράγιση των ρηγματώσεων.
Για την Στοά του Ευμένους:
1. Στερέωση και αποκατάσταση των 10 σωζόμενων μεσαίων τόξων του βόρειου τοίχου
της Στοάς από νέο πειραϊκό ακτίτη λίθο. Για την στερέωση και αποκατάσταση των
τόξων θα γίνουν συγκολλήσεις θραυσμένων τεμαχίων και τοποθέτηση
συμπληρωμάτων από νέο πειραϊκό ακτίτη, που κατασκευάζονται μετά την λήψη
εκμαγείων.
2. Συμπλήρωση των φθαρμένων ή ελλειπόντων λιθοπλίνθων του αντιστοίχου τμήματος
του κροκαλοπαγούς αναλήμματος των 10 σωζόμενων μεσαίων τόξων του βόρειου
τοίχου της
Στοάς. Οι συμπληρώσεις θα γίνουν κατά λίθο, στα μεν μικρότερα τμήματα με
τεχνητό
κροκαλοπαγή, στα δε μεγαλύτερα με προσθήκη αρχαίων αγελαίων θραυσμάτων
κροκαλοπαγών.
3. Αναστήλωση της Βορειοανατολικής γωνίας της Στοάς με την αποκατάσταση των
αρχαίων μαρμάρινων ορθοστατών, των βάσεων και τμήμα της στέψης τους.
Αποκατάσταση του Ανατολικού τμήματος της γωνίας που παρουσιάζει
παραμόρφωση με την αφαίρεση των ορθοστατών των βάσεων και της θεμελίωσης και
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ακολούθως την αποκατάσταση τους με την τοποθέτηση 2 συμπληρωμένων και 3 νέων
ορθοστατών. Συντήρηση των αρχαίων μελών με συγκολλήσεις και συμπληρώσεις
ελλειπόντων τμημάτων. Αποκατάσταση του Ανατολικού σκέλους της γωνίας με την
τοποθέτηση των νέων βάσεων των συντηρημένων ορθοστατών και τμημάτων των
στέψεων. Συμπλήρωση με νέο πειραϊκό ακτίτη του αντιθήματος του Ανατολικού
τμήματος της γωνίας.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Για τον Ναό του Ασκληπιού στο Ασκληπιείο:
1. Αποκατάσταση της στρώσης του Β΄ αναβαθμού με την τοποθέτηση εν σειρά των
αρχαίων, συμπληρωμένων και νέων τοιχοβατών των τοίχων του σηκού, τη γόμφωση
τους στην αποκατεστημένη στρώση του Α΄ αναβαθμού και τη σύνδεση μεταξύ τους με
νέα συνδετήρια από τιτάνιο. Στον Πρόναο, με την τοποθέτηση και σύνδεση, αρχαίων
και συμπληρωμένων στυλοβατών. Ένταξη στο μνημείο της διαμορφωμένης από νέο
μάρμαρο βάσης της ΝΑ παραστάδας, των βάσεων των κιόνων της πρόσοψης και του
συμπληρώματος του κατωφλίου της θύρας του δυτικού τοίχου.
2. Αποκατάσταση της στρώσης των ορθοστατών των τοίχων. Μετά τη δομική
αποκατάσταση και συμπλήρωση με νέο λευκό μάρμαρο επιλεγμένων αρχαίων
ορθοστατών και τη διαμόρφωση νέων μελών, τοποθέτηση τους επί του τοιχοβάτη,
γόμφωση και σύνδεση τους με νέα συνδετήρια.
3. Αποκατάσταση της στρώσης των καταλυπτήρων ορθοστατών με την τοποθέτηση
των υπαρχόντων αρχαίων μελών και προσθήκη μελών από νέο μάρμαρο όπου θα
ενσωματωθούν αρχαία θραύσματα.
4. Αποκατάσταση του δαπέδου του ναού με την εξυγίανση του εσωτερικού και τη
διάστρωση του με αδρανή ή κονίαμα, κατόπιν συστηματικού εις βάθος καθαρισμού.
6. Παραδοτέα πράξης:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1
Για το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού:
1. Τρεις (3) σειρές εδωλίων από νέο Πεντελικό μάρμαρο υπεράνω της Ανατολικής
κεκλιμένης θολωτής παρόδου
2. Στερέωση και αποκατάσταση των επισφαλών τμημάτων των εξωτερικών όψεων του
Ανατολικού και Δυτικού μετωπικού τοίχου του κοίλου.
3. Στερέωση και αποκατάσταση των τόξων 1, 2δ και 3δ του περιμετρικού τοίχου του
κοίλου.
4. Συντήρηση των αρχαίων εδωλίων του κοίλου από τις φθορές της χρήσης του
μνημείου.
Για την Στοά του Ευμένους:
1. Συμπληρώσεις των προσόψεων των 10 σωζόμενων μεσαίων τόξων του βόρειου
τοίχου της Στοάς από νέο πειραϊκό ακτίτη λίθο.
2. Συμπλήρωση των φθαρμένων ή ελλειπόντων λιθοπλίνθων του αντιστοίχου τμήματος
του κροκαλοπαγούς αναλήμματος των 10 σωζόμενων μεσαίων τόξων του βόρειου
τοίχου της
Στοάς.
3. Αφαίρεση των ορθοστατών, των βάσεων και της θεμελίωσης του Βόρειου σκέλους
της γωνίας που παρουσιάζει παραμόρφωση και ακολούθως την αποκατάσταση τους
με την επιπρόσθετη τοποθέτηση 2 συμπληρωμένων και 3 νέων ορθοστατών.
Συντήρηση των αρχαίων ορθοστατών και βάσεων με συγκολλήσεις και συμπληρώσεις
ελλειπόντων τμημάτων. Αποκατάσταση του Ανατολικού σκέλους της γωνίας με την
τοποθέτηση των πέντε (5) νέων βάσεων, των τεσσάρων (4) συντηρημένων ορθοστατών
και τριών (3) τμημάτων των στέψεων. Συμπλήρωση με νέο πειραϊκό ακτίτη δώδεκα (12)
λιθοπλίνθων του αντιθήματος του Ανατολικού τμήματος της γωνίας.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
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Για τον Ναό του Ασκληπιού στο Ασκληπιείο:
1. Τοποθέτηση εν σειρά των 5 αρχαίων, 2 συμπληρωμένων και των 5 νέων τοιχοβατών
των τοίχων του σηκού του Β΄ αναβαθμού, γόμφωση τους και σύνδεση μεταξύ τους.
Τοποθέτηση και σύνδεση 1 νέου, 2 αρχαίων και 4 συμπληρωμένων στυλοβατών του
Προνάου. Επ΄αυτών γόμφωση της βάσης της ΝΑ παραστάδας και των 4 βάσεων των
κιόνων της πρόσοψης, από νέο μάρμαρο και του συμπληρωμένου κατωφλίου της
θύρας του δυτικού τοίχου. Συνολικά προς αποκατάσταση της στρώσης θα
τοποθετηθούν 25 αρχιτεκτονικά μέλη.
2. Αποκατάσταση της στρώσης των ορθοστατών των τοίχων με την τοποθέτηση επί
του τοιχοβάτη, γόμφωση και σύνδεση 3 επιπλέον δομικά αποκατεστημένων και
συμπληρωμένων αρχαίων ορθοστατών και 5 νέων. Συνολικά, θα αναστηλωθούν 14
αρχαίοι και νέοι ορθοστάτες.
3. Αποκατάσταση της στρώσης των καταλυπτήρων ορθοστατών με την τοποθέτηση 1
αρχαίου μέλους, 2 νέων όπου θα ενσωματωθούν αρχαία θραύσματα και 3
εξολοκλήρου νέων μελών. Συνολικά θα αναστηλωθούν 6 μέλη.
4. Αποκατάσταση του δαπέδου του ναού με την εξυγίανση του εσωτερικού και τη
διάστρωση του με αδρανή ή κονίαμα, κατόπιν συστηματικού εις βάθος καθαρισμού.
Οι εργασίες αφορούν σε 18 μ2 στο σηκό και 14 μ2 στον Πρόναο.
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος

Αριθμός

3.00

9401
Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 51 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες
Βάσει
Παραστατικων

1,123,776.75
126,223.25
1,250,000.00
1,250,000.00

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,250,000.00 Ευρώ

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 1,250,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 1,250,000.00 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) :
Π/Υ (1)

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 1,250,000.00 (ποσό
σε ευρώ).

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε0148

Φορέας ΣΑ:

1012700

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:

2011ΣΕ01480153

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
παραμένουν σε ισχύ.
Η Γενική Γραμματέας

ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΥΜΔ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠ.ΠΟ.Α-Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
3. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
4.Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ΄
Κ. Ντέντε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γ. Γραμματέως

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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2. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού: Μονάδες Α, Β, Γ

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ

Σελίδα 8 από 8

