
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αρ. Πρωτ. 3473/20.5.2010 

  

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
  

Διάλεξη του αρχιτέκτονα Δ. Σιμώνη στις 27/5, 
 στο πλαίσιο του κύκλου παρουσιάσεων «Αρχιτέκτονες στη Θεσσαλονίκη» 

  
  
Με διάλεξη του αρχιτέκτονα Δημήτρη Σιμώνη συνεχίζεται στις 27 Μαΐου ο κύκλος παρουσιάσεων 

σημαντικών αρχιτεκτόνων της Κ. Μακεδονίας, με τίτλο «Αρχιτέκτονες στη Θεσσαλονίκη», που 
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατόπιν εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. 

Η διάλεξη, με τίτλο «Αντικείμενα και αφορμές», θα ξεκινήσει στις 7.30 το  βράδυ, στο αμφιθέατρο του 

κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49). 
Ο Δημήτρης Σιμώνης σπούδασε στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (IUAV) απ� 
όπου αποφοίτησε το 1982. Από το 1982 διατηρεί γραφείο με συνεργάτες αρχιτέκτονες και ασχολείται με 
μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 
(1991-1993), αντιπρόεδρος του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ (1993 -1994) και είναι μέλος της αντιπροσωπείας του. Εχει 
εκπροσωπήσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το ΣΑΘ και το ΣΑΔΑΣ � ΠΕΑ σε διάφορες  επιτροπές. Εχει συμμετάσχει σε 
συνέδρια και ημερίδες του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΣΑΘ με  εισηγήσεις και παρεμβάσεις που έχουν 
δημοσιευθεί στο περιοδικό τύπο του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Εχει διακριθεί σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς και το έργο του εχει δημοσιευθεί στον  ειδικό αρχιτεκτονικό τύπο, σε εκθέσεις 
αρχιτεκτονικού έργου και σε έντυπα ευρύτερης κυκλοφορίας. 
Μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της διάλεξης θα γίνει αναφορά και παρουσίαση υλοποιημένων έργων και 
μελετών. Οι παρουσιάσεις χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες: 
-Αναπλάσεις και επεμβάσεις σε δημόσιους χώρους, όπως η «Πλατεία Αρχαίας Αγοράς», η περιοχή 

«Τσινάρι» της �Ανω Πόλης�, η Παραλία της «Γρόττας» στην  πόλη της Νάξου, η  «Νέα Παραλία» και η 
«Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου» Κορίνθου. 
-Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, όπως το βιομηχανικό συγκρότημα «Βίλκα» και το κτίριο της 

Αίθουσας Τελετών & Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
-Κατοικία. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν συγκροτήματα κατοικιών στην Καλαμαριά και στη Χαλκιδική 

και  η μονοκατοικία στο Πικέρμι Αττικής, 
-Κτίρια σε �μέτωπα�  του αστικού ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης και 
-Κτίρια γραφείων στη Θέρμη._ 

 


