
Θεμελίωση νέου κτιρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ από τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης και τον 
υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ 

 
To νέο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που εδρεύει στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2005, θα θεμελιώσουν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 12 
το μεσημέρι, ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Χάρης Καστανίδης και ο υφυπουργός 
ΠΕΧΩΔΕ, Γιάννης Τσακλίδης. 
Πέραν της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με επικεφαλής τον πρόεδρο, Σάκη 
Τζακόπουλο, στην τελετή θα δώσουν το "παρών" δήμαρχοι, νομάρχες και διευθυντές 
τεχνικών υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, έχουν προσκληθεί πρόεδροι 
επιμελητηρίων και φορέων, καθώς και τα μέλη των αντιπροσωπειών και των μόνιμων 
επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Το κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατασκευάζεται σε οικόπεδο έκτασης 1.419.95 τ.μ., που περικλείεται 
από τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις οδούς Αγίου Σεραφείμ, Κίμωνος Βόγα και 
Εδμόνδου Άμποτ. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίσμα με δύο υπόγεια, που αναμένεται να 
δώσει "ανάσα" στη δομημένη με υψηλά κτίρια παραλιακή περιοχή (αφού θα καλύψει μόνο 
κατά το 60% τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης). Η λιτή γραμμή και οι ανάλαφροι όγκοι του 
κτίσματος, που περιλαμβάνει χώρους γραφείων, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο και υπόγειο χώρο 
στάθμευσης, είναι προϊόν πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. 
Το ύψος της δαπάνης για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται στο ποσόν του 1,2 δισ. 
δρχ (περίπου 3,52 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τις αρχικές μελέτες εφαρμογής. Ωστόσο, έχει 
ανατεθεί η εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση 
του κόστους.  
Μέρος της δαπάνης κατασκευής καλύπτεται από το κεντρικό ΤΕΕ (350 εκατ. δρχ), το 
υπουργείο Οικονομίας (300 εκατ. δρχ, μέσω του ΠΔΕ), το ΥΠΕΧΩΔΕ (100 εκατ. δρχ. επίσης 
μέσω του ΠΔΕ) και το ΥΜΑ-Θ (40 εκατ. δρχ από πρόγραμμα του υπουργείου). Για το 
υπόλοιπο απαιτούμενο ποσόν έχει εγκριθεί η δανειοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς.  
Σε ό, τι αφορά την πορεία του έργου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης 
(φρεατοπάσσαλοι, διαφραγματικοί τοίχοι) του κτιρίου. Η παρακολούθηση της πορείας των 
εργασιών έχει ανατεθεί (μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) σε τέσσερις 
τεχνικούς συμβούλους και σε επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
και υπαλλήλους του ΤΕΕ.  
Οι εκπρόσωποι των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της 
Θεσσαλονίκης προσκαλούνται να καλύψουν την εκδήλωση των επίσημων εγκαινίων του 
κτιρίου. 

 


