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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη του υποψήφιου δημάρχου Α. Σαχίνη στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Θεσμική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τεχνικά θέματα του
δήμου Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται να αποκτήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ιδίως σε ό, τι αφορά τον
σχεδιασμό των απαιτούμενων υποδομών.
Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο υποψήφιος δήμαρχος, Αγάπιος Σαχίνης,
επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Θεσσαλονίκη τώρα», στη διάρκεια
συνάντησης που είχε με τη διοικούσα επιτροπή του Τμήματος, την περασμένη
Δευτέρα 15 Ιουλίου.
Ο ίδιος πρότεινε στη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ τη διοργάνωση εκδήλωσηςπαρουσίασης για το τρίπτυχο «φυσικό αέριο- σεισμοί- ασφάλεια». Σύμφωνα με την
πρόταση του κ.Σαχίνη, την οποία απεδέχθη η διοίκηση του Τμήματος, η εκδήλωση θα
μπορούσε να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις θέσεις εξειδικευμένων
επιστημόνων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των αγωγών και των
δικτύων αερίου, ακόμη και σε ένα ενδεχόμενο χτύπημα του Εγκέλαδου.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιάννης Οικονομίδης,
διαβεβαίωσε τον κ.Σαχίνη ότι το Τμήμα βρίσκεται στη διάθεση όλων των υποψηφίων,
που θα κατέλθουν στις δημοτικές εκλογές, ώστε να προσφέρει τα απαιτούμενα
στοιχεία και την απαραίτητη τεχνογνωσία, για τη άρτια κατάρτιση των τεχνικών
προγραμμάτων τους.
Εξάλλου, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε να ενημερωθεί για τις
πρωτοβουλίες που ανέλαβε προ μηνών το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
των υπηρεσιών της Πολεοδομίας. Ο κ.Οικονομίδης ενημέρωσε τον κ.Σαχίνη για την κοινή
ομάδα εργασίας που συγκρότησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, με στόχο
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν. Παράλληλα, έκανε μια σύντομη
παρουσίαση του συστήματος λογισμικών εφαρμογών, που εγκατέστησε στην Πολεοδομία
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει όλα τα στάδια ελέγχου οικοδομικής
αδείας, καθώς επίσης και την απόδοση των επιμέρους τμημάτων της υπηρεσίας.
Οι δύο πλευρές επεσήμαναν επίσης ότι πλέον προβάλει επιτακτική η ανάγκη
για την έναρξη της κατασκευής της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης, ενώ
συμφώνησαν ότι η μορφή του χρηματοδοτικού σχήματος, αλλά και το θέμα της
επιβολής ·ή όχι- διοδίων κατά μήκος αυτής, θα πρέπει να διευκρινιστεί πριν από το
τέλος του 2002 (οπότε και δημοσιεύονται τα τεύχη δημοπράτησης).
Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε επίσης το θέμα της απόφασης της
κυβερνητικής επιτροπής για χωροθέτηση της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2008 στη
Σίνδο.

Σημειώνεται ότι, από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη συνάντηση μετείχαν ·πέραν του
προέδρου- ο αντιπρόεδρος, Σ. Τζακόπουλος, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ, Δ. Κωτούλας και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, Β. Αδαμογιάννης,
Γ. Αικατερινάρης, κ. Κατσιάβαλος, Α. Κουράκης και Κ. Σολεϊμτζίδου.
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