ΑΔΑ: Β4ΜΨΓ-Τ13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα
Ταχ.Κώδικας : 10681
Πληροφορίες : Νικόλαος Πρασσάκης
Τηλέφωνο : 2103307617
Fax : 2103307641
Email : nprassakis@culture.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17/12/2012
Α.Π. : Α1/ΠΕΠΑΝ20/4796
Προς:
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
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ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση βορειότερων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικουρίου
Απόλλωνα Βασσών" με κωδικό MIS 346634 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού
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)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 Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266/28-1-2011 (ΦΕΚ 240/Β/11-2-2011) «Τροποποίηση της κ.υ.α.
υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’1620) με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα
Πολιτισμού και την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 15903/29.7.2008 (ΦΕΚ 1635/Β/2008) κ.υ.α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 4312/18-2-2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) απόφαση».
6. Το ΠΔ 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α΄/24.07.2012) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού»,
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),
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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. Το με αρ. Πρωτ. 15690/11.12.2012 αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου προς την ΕΥΠΟΤ .
11. 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,
12. Την με αρ. Πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α1/ΕΠΑΝ20/1159/9.5.2011 απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματκότητα

Αποφασίζει
την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση βορειότερων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικουρίου Απόλλωνα
Βασσών" στον Αξονα Προτεραιότητας "03 - Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

346634
Ε0148

2.1.Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
2.2.Κωδικός Πράξης 2011ΣΕ01480094
Πράξης:
ΣΑ:
3. Δικαιούχος:

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ

4. Κωδικός Δικαιούχου:

1010846

5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
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Για την άρση των γεωμετρικών μεταβολών του φέροντος οργανισμού του ναού του
Επικούριου Απόλλωνα των Βασσών, ενός από τα σπουδαιότερα δείγματα της
αρχαίας οικοδομικής, καθώς και για την ενίσχυση των μηχανισμών άμυνας του έναντι
των φυσικών δράσεων δρομολογήθηκε το 2001 η, από καιρό προετοιμαζόμενη, ευρεία
επέμβαση, εστιασμένη στα πρώτα στάδιά της στο βόρειο τμήμα του μνημείου. Μέχρι
και τον Ιούνιο του 2009 οι εργασίες που είχαν εκτελεστεί είχαν ως αποτέλεσμα την
αποκατάσταση της βόρειας όψης του μνημείου (πλην των επιστυλίων). Για την ομαλή
συνέχιση του έργου αποκατάστασης του ναού στο βόρειο πτερό του, καθώς και την
απρόσκοπτη επέκταση της επέμβασης και σε άλλα τμήματά του, προτείνεται η
παρούσα πράξη, η οποία περιλαμβάνει δύο υποέργα.
Το πρώτο υποέργο, το οποίο έχει τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ»
αποτελεί τη φυσική συνέχεια του μέχρι σήμερα εκτελεσμένου έργου αποκατάστασης.
Το υποέργο είναι διαιρεμένο σε δύο διαδοχικές φάσεις, και αποσκοπεί στην
ολοκλήρωση της αποκατάστασης του βόρειου πτερού του μνημείου (Α΄ φάση), και
στην αποκατάσταση των τμημάτων των μακρών πτερών που είναι άμεσα γειτονικά στο
βόρειο πτερό και περιλαμβάνουν δύο κίονες στην ανατολική πλευρά του μνημείου και
ένα κίονα στη δυτική πλευρά του (Β΄ φάση). Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα
πλαίσια του 1ου υποέργου επιγραμματικά αναφέρονται ακολούθως:
Α΄ Φάση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ i) Συντήρηση των πέντε, δομικά αποκατεστημένων, βόρειων κιονοκράνων,
και επανατοποθέτησή τους με αποκατάσταση της σύνδεσής τους με τους
υποκείμενους σπονδύλους. ii) Δομική αποκατάσταση, συντήρηση και
επανατοποθέτηση των βόρειων επιστυλίων, με ταυτόχρονο εφοδιασμό τους με νέους
συνδέσμους από τιτάνιο. iii) Αποσυναρμολόγηση των λίθων της κρηπίδας και της
ευθυντηρίας που είναι υποκείμενα των τρίτων από βόρεια κιόνων της ανατολικής και
της δυτικής πλευράς του μνημείου (δηλαδή, των κιόνων Α3 και Δ3)• αποξήλωση των
γειτονικών (στους εν λόγω κίονες) πλακών δαπέδου και των υποκείμενων κρατευτών•
και απομάκρυνση των υποκείμενων και περιμετρικών αργιλικών στρωμάτων. iv) Δομική
αποκατάσταση και συντήρηση των λίθων, των οποίων η ανάταξη είναι απαραίτητη για
την επανατοποθέτηση των δεύτερων από βόρεια κιόνων της ανατολικής και της
δυτικής πλευράς (δηλαδή, των κιόνων Α2 και Δ2). v) Στερέωση των τμημάτων της
θεμελίωσης που μεταβιβάζουν στο βραχώδες υπόβαθρο τα φορτία των κιόνων Α2 και
Δ2. vi) Επανατοποθέτηση των λίθων της ευθυντηρίας και της κρηπίδας που είναι
υποκείμενοι των κιόνων Α2 και Δ2, και επανασύνδεσή τους με νέα συνδετήρια
στοιχεία από τιτάνιο. vii) Επαναφορά στο μνημείο, ολόσωμων, των κιόνων Α2 και Δ2.
viii) Δομική αποκατάσταση, συντήρηση και επανατοποθέτηση των βορειότερων
επιστυλίων και των βορειότερων αντιθημάτων της ανατολικής και δυτική πλευράς του
ναού, και επανασύνδεσή τους (με νέους συνδέσμους από τιτάνιο). ix) Δομική
αποκατάσταση, συντήρηση και επανατοποθέτηση των πλακών δαπέδου του βόρειου
πτερού (με εξαίρεση τις δύο γωνιαίες προς τα νότια).
Β΄ Φάση: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ x) Καταβίβαση των επιστυλίων και των
αντιθημάτων τους, που γεφυρώνουν τους τέταρτους με τους πέμπτους καθώς και τους
πέμπτους με τους έκτους από βόρεια κίονες της ανατολικής και της δυτικής πλευράς
του μνημείου (δηλαδή των κιόνων Α4-Α5-Α6 και Δ4-Δ5-Δ6). xi) Απομάκρυνση από το
μνημείο, ολόσωμων, τεσσάρων κιόνων, των Κ-Α4, Κ-Α5, Κ-Δ4 και Κ-Δ5•
αποσυναρμολόγηση των αρχιτεκτονικών μελών που είναι υποκείμενα των κιόνων
αυτών, μέχρι και το επίπεδο της ευθυντηρίας• αποξήλωση των γειτονικών (στους εν
λόγω κίονες) πλακών δαπέδου και των υποκείμενων κρατευτών• και απομάκρυνση
των υποκείμενων και περιμετρικών αργιλικών στρωμάτων. xii) Στερέωση του τμήματος
της θεμελίωσης της ανατολικής πλευράς που μεταβιβάζει στο βραχώδες υπόβαθρο
τα φορτία των κιόνων Α3 και Α4, καθώς και του τμήματος της θεμελίωσης της δυτικής
πλευράς που μεταβιβάζει τα φορτία του κίονα Δ3. xiii) Δομική αποκατάσταση,
συντήρηση, ανάταξη και επανασύνδεση (με νέα στοιχεία από τιτάνιο) των λίθων της
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ευθυντηρίας και της κρηπίδας που είναι υποκείμενα των κιόνων Α3, Α4 και Δ3. xiv)
Επαναφορά στο μνημείο, ολόσωμων, τριών κιόνων, των Κ-Α3, Κ-Α4 και Κ-Δ3). xv)
Δομική αποκατάσταση, συντήρηση και επανατοποθέτηση των επιστυλίων και των
αντιθημάτων τους, που συνδέουν τους δεύτερους και τους τρίτους κίονες των μακρών
πλευρών (δηλαδή των κιόνων Α2-Α3 και Δ2-Δ3), με ταυτόχρονο εφοδιασμό τους με
νέους συνδέσμους από τιτάνιο.
Αναφέρεται ότι στα πλαίσια του 1ου υποέργου θα εκτελεστούν, επίσης, εργασίες
καθαρισμού και συντήρησης των κυρίων διαδρομών των επισκεπτών του
αρχαιολογικού χώρου, καθώς και εργασίες νέας διαμόρφωσης της κύριας εισόδου
του αρχαιολογικού χώρου. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν μία σειρά μη
καταστρεπτικών ελέγχων των μεταλλικών στοιχείων της ανωδομής του στεγάστρου του
μνημείου με στόχο τον εντοπισμό των φθαρμένων μεταλλικών στοιχείων του και την
ανάδειξη των (δυνητικών) σημείων αδυναμίας του, και θα εκτελεστούν εργασίες
συντήρησης της θεμελίωσης του στεγάστρου. Επίσης, θα κατασκευαστούν νέοι χώροι
υγιεινής για τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου, και θα διαμορφωθεί χώρος
υγιεινής Α.μ.Ε.Α. σε υπάρχον κτήριο του χώρου (κτήριο φυλάκων/αρχείου
Ε.Σ.Ν.Ε.Α.).
Το δεύτερο υποέργο, που έχει τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΤΟΥ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΩΝ
ΒΑΣΣΩΝ», στοχεύει στην αναβάθμιση της κατάστασης διατήρησης του στεγάστρου
προστασίας του ναού, μιας περίκλειστης εφελκυόμενης κατασκευής, που λόγω
παλαιότητας χρήζει συντήρησης, με απώτερο σκοπό να εξασφαλιστεί η δυνατότητα
προστασίας του μνημείου από το υπάρχον στέγαστρο, για το διάστημα που θα
διαρκέσει το πρώτο υποέργο, καθώς και για τα αμέσως επόμενα στάδια του έργου
αποκατάστασης που θα επακολουθήσουν. Στα πλαίσια του 2ου υποέργου θα
αντικατασταθεί η υπάρχουσα μεμβράνη (ένα σύνθετο ύφασμα από πολυεστερικό
πλέγμα ενισχυμένο με PVC), επιφάνειας ?4.500 τ.μ. και βάρους ?6 τόνων, με νέα από
σύγχρονο υφασμάτινο υλικό (textile material), η οποία τεντωμένη θα έχει ίδια μορφή,
κατ’ επέκταση και ίση επιφάνεια, καθώς και παρόμοιο χρώμα με τη υπάρχουσα.
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης (ή αντικατάστασης, ανάλογα με
την έκταση της φθοράς) των φθαρμένων μεταλλικών στοιχείων ή των σημείων σύνδεσής
τους, καθώς και εργασίες ενίσχυσης (ή αντικατάστασης, ανάλογα με το μέγεθος του
προβλήματος) των αναγνωρισμένων ως αποδυναμωμένων στοιχείων της ανωδομής του
στεγάστρου, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρθηκαν παραπάνω.
6. Παραδοτέα πράξης:

Στα πλαίσια του 1ου υποέργου θα στερεωθεί η θεμελίωση που μεταβιβάζει στο
βραχώδες υπόστρωμα τα φορτία πέντε (5) κιόνων του μνημείου, των δεύτερων και των
τρίτων από βόρεια κιόνων της ανατολικής και της δυτικής πλευράς του μνημείου,
καθώς και του τέταρτου από βόρεια κίονα της ανατολικής πλευράς (δηλαδή των
κιόνων Α2, Δ2, Α3, Δ3 και Α4). Επίσης, θα αποκατασταθούν δομικά, θα συντηρηθούν
και θα επανατοποθετηθούν στο μνημείο εκατόν σαράντα τέσσερεις (144) λίθοι. Τέλος,
θα επανατοποθετηθούν στο μνημείο, ολόσωμοι, οι προαναφερθέντες 5 κίονες.
Σημειώνεται ότι οι λίθοι που θα επανατοποθετηθούν είναι τα υποκείμενα μέλη των
πέντε κιόνων (ευθυντηρίας και κρηπίδας), τα υπερκείμενα των τεσσάρων κιόνων
(επιστύλια και αντιθήματα), πλην του Κ-Α4, καθώς και οι πλάκες δαπέδου του
βόρειου πτερού, πλην των δύο ακραίων της νότιας σειράς.
Η υλοποίηση του 2ου υποέργου θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της
κατάστασης διατήρησης (εγκατάσταση νέας μεμβράνης και νέων μεταλλικών
στοιχείων στην ανωδομή) ενός περίκλειστου στεγάστρου, το οποίο καλύπτει επιφάνεια
?1.500 τ.μ., και η μεμβράνη που το περιβάλλει έχει συνολική επιφάνεια ?4.500 τ.μ.
7. Δείκτες Εκροών

Κωδικός

Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Στόχος
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Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 55.87 (μήνες)

Αριθμός

1.00

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
Βάση
Παραστατικων

2,663,777.58
336,222.42
3,000,000.00
3,000,000.00

i.χωρίς ΦΠΑ
ii.ΦΠΑ
Σύνολο (1)
ΣΥΝΟΛΑ

3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 3,000,000.00 Ευρώ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 3,000,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 3,000,000.00 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): 3,000,000.00 (ποσό
σε ευρώ).

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):

Ε0148

Φορέας ΣΑ:

1013300

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:

2011ΣΕ01480094

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

ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΥΜΔ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.- Γενική Γραμματεία Πολιτισμού-Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
3. ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
4. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ’
Κ.Ντέντε
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γ. Γραμματέως Πολιτισμού
2. Ειδική Υπηρεσία Πολιτσμού & Τουρισμού: Μονάδες Α1, Β1, Γ

Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
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