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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΦΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Το ΥΠΕΝ και η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
ΚΑΛΟΥΝ
τις Περιφέρειες της Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων ενός έως τριών κτηρίων (1-3),
προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στη Δράση 14.6iv.33.33.3 με τίτλο «Εικαστικές
παρεμβάσεις σε τυφλές όψεις κτηρίων».
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση αφορά σε «Στοχευμένες εικαστικές παρεμβάσεις αναβάθμισης σε κτήρια που βρίσκονται
σε περίοπτη θέση στις Έδρες των Περιφερειών, σε βασικούς άξονες κυκλοφορίας και σε περιοχές
με χρήση επιπλέον αυτής της κατοικίας, μέσα στο όριο του πολεοδομικού κέντρου του Δήμου ή της
γειτονιάς, ή σε περιοχή προτεινόμενη για ανάπλαση, σε τυφλές όψεις κτηρίων που είναι ορατές από
δημόσιο χώρο ή οδό, με στόχο την αισθητική ανάδειξη του κτηρίου και του ευρύτερου
περιβάλλοντος. Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία
του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων – ΤΣ» και συγχρηματοδοτείται
από το Ταμείο Συνοχής.
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2. ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ
Α. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Β. ΦΟΙΤΗΤΕΣ
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Η κάθε Περιφέρεια μπορεί να προτείνει για ένταξη στην παραπάνω Δράση 1-3 κτήρια για κάθε
ομάδα Αναδόχων, δηλαδή συνολικά 6 κτήρια, με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω
στην παρούσα. Προθεσμία υποβολής πρότασης κατάλληλων κτηρίων ορίζεται η 10.06.2016.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1-3 ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ για κάθε ομάδα Αναδόχων:
Η κάθε Περιφέρεια σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης θα προτείνει για ένταξη
στην παραπάνω Δράση 1-3 κατάλληλα κτήρια για κάθε ομάδα Αναδόχων (συνολικά 6 κτήρια),
ιδιοκτησίας του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή της αρμοδιότητάς της,
με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
1. Θέση: Τα κτήρια πρέπει να βρίσκονται σε περίοπτη θέση, σε βασικούς άξονες κυκλοφορίας και
σε περιοχές με χρήση επιπλέον αυτής της κατοικίας, μέσα στο όριο του πολεοδομικού κέντρου
του Δήμου ή της γειτονιάς, ή σε περιοχή προτεινόμενη για ανάπλαση.
2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Τα κτήρια πρέπει να ανήκουν στον δημόσιο ή και ευρύτερο δημόσιο
τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, κτήρια υγείας, σχολικά – εκπαιδευτικά κτήρια, πολιτιστικά κτήρια
κλπ), σε Ο.Τ.Α., καθώς και σε εκκλησιαστικούς φορείς που φιλοξενούν δομές κοινωνικού
χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε ενέργεια προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε ιδιοκτήτη.
3. Ειδικά κριτήρια επιλογής όψεων κτηρίων, κατάλληλων για εικαστική παρέμβαση:
– ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α των Αναδόχων:
Για την επιλογή των κτηρίων πρέπει να συνυπολογίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε
κτηρίου σε σχέση πάντα με τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του.
Ειδικότερα, προτείνεται να ληφθούν υπόψη τυφλές όψεις σε αστικά κενά και σε
κοινόχρηστους χώρους, εικαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της αισθητικής
συνέχειας σε ανάπτυγμα δρόμου, καθώς και σε όψεις αυτόνομων κτηρίων ειδικών χρήσεων
μέσα στον αστικό ιστό.
Η τυφλή όψη που προτείνεται για την εν λόγω εικαστική επέμβαση θα πρέπει να είναι
περίοπτη από δημόσιο χώρο ή οδό, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη οπτική της κατά μήκος
του περιπάτου πεζών, αλλά και από τα διερχόμενα οχήματα και ΜΜΜ.
Επιπρόσθετα, η προς επεξεργασία επιφάνεια πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 100 τ.μ. – 400 τ.μ.
Σε περίπτωση συνδυασμού 2 ή περισσοτέρων επιφανειών που σχηματίζουν εσοχή ή εξοχή
στην ίδια ιδιοκτησία και δημιουργούν ενδιαφέροντα χώρο, η προς παρέμβαση επιφάνεια
εξακολουθεί να παραμένει μεταξύ των ορίων 100 τ.μ. – 400 τ.μ. Η προς ετοιμασία επιφάνεια
είναι η συνολική επιφάνεια του αναπτύγματος στο οποίο πραγματοποιείται η παρέμβαση. Το
κόστος της προετοιμασίας βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου (όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 7 της παρούσας).
– ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β των Αναδόχων:
Για την επιλογή των κτηρίων πρέπει να συνυπολογίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε
κτηρίου σε σχέση πάντα με τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του.
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Ειδικότερα, προτείνεται να ληφθούν υπόψη τυφλές όψεις σε αστικά κενά και σε
κοινόχρηστους χώρους, εικαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της αισθητικής
συνέχειας σε ανάπτυγμα δρόμου, καθώς και σε όψεις αυτόνομων κτηρίων ειδικών χρήσεων
μέσα στον αστικό ιστό.
Η τυφλή όψη που προτείνεται για την εν λόγω εικαστική επέμβαση θα πρέπει να είναι
περίοπτη από δημόσιο χώρο ή οδό, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη οπτική της κατά μήκος
του περιπάτου πεζών, αλλά και από τα διερχόμενα οχήματα και ΜΜΜ.
Επιπρόσθετα, η προς επεξεργασία επιφάνεια πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 100 τ.μ. – 250 τ.μ.
Σε περίπτωση συνδυασμού 2 ή περισσοτέρων επιφανειών που σχηματίζουν εσοχή ή εξοχή
στην ίδια ιδιοκτησία και δημιουργούν ενδιαφέροντα χώρο, η προς παρέμβαση επιφάνεια
εξακολουθεί να παραμένει μεταξύ των ορίων 100 τ.μ. – 250 τ.μ. Η προς ετοιμασία επιφάνεια
είναι η «συνολική επιφάνεια» του αναπτύγματος στο οποίο πραγματοποιείται η παρέμβαση.
Το κόστος της προετοιμασίας βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου (όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 7 της παρούσας).
Το μέγιστο ύψος της παρέμβασης στην τυφλή όψη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος
ορόφου (κατ’ εκτίμηση 3.00μ.) από το επίπεδο πρόσβασης σε αυτή (με σκοπό την αποφυγή
τοποθέτησης ικριωμάτων και ειδικών συστημάτων ασφαλείας).
Ενδείκνυνται εξωτερικοί τοίχοι σχολικών κτηρίων, παιδικών σταθμών, παιδοτόπων ή άλλων
χαμηλών στοιχείων, σε κοινόχρηστους χώρους, απολήξεις κλιμακοστασίων, κτίσματα
χαμηλού ύψους, αποθήκες, κλπ και με δυνατότητα προβολής τους από σχετική απόσταση,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο γενικό κείμενο.
5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Τα στοιχεία της πρότασης για κάθε κτήριο θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη ΔΜΕΑΑ, σύμφωνα με τις
οδηγίες που βρίσκονται στον ιστότοπο του Υπουργείου www.ypeka.gr, στη θεματική ενότητα
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ / ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΤΥΦΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ και θα περιλαμβάνουν :
1. Έντυπο «Ταυτότητα κτηρίου» υπόδειγμα του οποίου θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική
μορφή (pdf) και το οποίο συγκεντρώνει χαρακτηριστικά στοιχεία του κτηρίου όπως:
–

στοιχεία Περιφέρειας / Δήμου

–

στοιχεία ακινήτου

–

σύντομη περιγραφή κτιρίου / τυφλής όψης

–

συνοπτική αιτιολογική έκθεση (σχετικά με τα κριτήρια επιλογής)

–

αναφορά στο ΦΕΚ δημοσίευσης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου (ή/και άλλου
ανώτερου επιπέδου σχεδιασμού – π.χ. ΓΠΣ) της περιοχής ώστε να τεκμηριώνεται η
υπαγωγή του σε όριο πολεοδομικού κέντρου, ή περιοχής προς ανάπλαση

–

η σημειακή θέση του προτεινόμενου κτηρίου, με αναλυτικό τρόπο (συντεταγμένες σε
ΕΓΣΑ’87)

2. Φωτογραφική τεκμηρίωση του κτηρίου, της προς επέμβαση τυφλής όψης και της ευρύτερης
περιοχής του κτηρίου.
3. Σκαρίφημα της προτεινόμενης προς επέμβαση τυφλής όψης σε κλίμακα 1:100, με τυχόν
απαραίτητες επισημάνσεις για τις ιδιαιτερότητές της
3
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6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων κτηρίων και για όσα κτήρια επιλεγούν, θα
ακολουθήσει, εφόσον απαιτείται, η έγκριση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. οικ. 55174/4.10.2013 Υ.Α. Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ - ΦΕΚ 2605/Β’/15.10.2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΥΦΛΗΣ ΟΨΗΣ
Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη προετοιμασία της προς αξιοποίηση επιφάνειας βαρύνει τον Ανάδοχο
του έργου.
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μετά την περάτωση της εικαστικής παρέμβασης στην τυφλή όψη, το έργο περνά στην ιδιοκτησία
του φορέα - ιδιοκτήτη του κτηρίου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησής του για 15
έτη κατ’ ελάχιστον.
9. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων-κτηρίων που θα υποβληθούν, και για όσα κτήρια
επιλεγούν, θα συνταχθεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του ΥΠΕΝ /ΔΜΕΑΑ και του ιδιοκτήτη του
ακινήτου, υπόδειγμα του οποίου επίσης θα διατίθεται από τον ιστότοπο του Υπουργείου.

Συνημμένα:
Πίνακας Αποδεκτών
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περ/ντος
2. ΔΜΕΑΑ
3. Μ. Πέππα, Προϊσταμένη Δ/νσης
4. Τμήμα Α’
5. Σ. Σούμπερτ, Προϊσταμένη Α’ Τμήματος
6. Ε. Αλευροπούλου
7. Κ. Παπαδάκη
8. Ξ. Δακτυλίδου
9. Ιστοσελίδα ΥΠΕΝ

Η Γενική Γραμματέας
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Ειρήνη Κλαμπατσέα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ.ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ 1 Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ. 2531352100-2
ΦΑΞ 2531022483
www.pamth.gov.gr, periferiarxis@perif-amth.gr
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ν. Α. ΑΘΗΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17 Τ.Κ. 11744 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2106914145
ΦΑΞ 2106984182
www.patt.gov.gr, gperatt@patt.gov.gr
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ. 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΗΛ. 2251046777 – 2251046888
ΦΑΞ 2251046652
www.pvaigaiou.gov.gr, pv@pvaigaiou.gov.gr
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ν.ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΤΡΩΝ 28 Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2613613500
ΦΑΞ 2613613532
www.pde.gov.gr, grafeio.pde@pde.gov.gr
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ. 2461350110-1-2
ΦΑΞ 2461053123
www.pdm.gov.gr, info@pdm.gov.gr
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1 Τ.Κ. 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ 2651026230 – 2651027392
ΦΑΞ 2651077637
www.php.gov.gr, periferiarxis@php.gov.gr
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ.Κ. 41222 ΛΑΡΙΣΑ
2413506552-3 2410253734
www.pthes.gov.gr, periferiarxis@thessaly.gov.gr
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8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ 2661039606 – 2661031696
ΦΑΞ 2661039606 2661031696
www.pin.gov.gr, pin@pin.gov.gr
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Β. ΟΛΓΑΣ 198 Τ.Κ. 54100 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.2313319826
ΦΑΞ 2310428329
www.pkm.gov.gr, a.tzitzikostas@pkm.gov.gr, tzitzikostas.apostolos@gmail.com
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22, ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810342584
ΦΑΞ 2810342588
www.crete.gov.gr, arnaoutakis@pkr.gov.gr
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 2241360503
ΦΑΞ. 2241044432
www.pnai.gov.gr, g.hatzimarkos@pnai.gov.gr
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΛ. ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Τ.Κ. 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2713601190-1-2
ΦΑΞ. 2713601173
www.ppel.gov.gr, p.tatoulis@gmail.com
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 2231052992
ΦΑΞ. 2231032957
www.pste.gov.gr, periferiarxis@pste.gov.gr
14. ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15
11526 ΑΘΗΝΑ
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