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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ TΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Σελίδες

Ολοσέλιδη

½

Εσωτερική εξωφύλλου

700 €

400 €

3η σελίδα

700 €

400 €

4η σελίδα

450 €

300 €

Εσωτερική οπισθοφύλλου

450 €

300 €

Φάσα οπισθοφύλλου

¼

1000 €

Εσωτερική σελίδα

300 €

ΕΝΘΕΤΟ

2000 €

150 €

Παράδοση υλικού-αγγελιόσημο:
• Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις παραδίδονται ή αποστέλλονται στο
ΤΕΕ σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (pdf, jpg, tiff) σε CD ή αποστέλλονται με e-mail το αργότερο 15 ημέρες πριν την ημερομηνία του τεύχους
καταχώρησης.
• Το αγγελιόσημο 20%, που αναλογεί στις διαφημιστικές καταχωρήσεις
και τα ένθετα κατατίθενται από το διαφημιζόμενο στο υποκατάστημα

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και αντίγραφο της απόδειξης
προσκομίζεται στο ΤΕΕ/TKM μαζί με την εντολή καταχώρησης.
• Η αποστολή ενθέτου επιβαρύνεται και με τη διαφορά των ταχυδρομικών τελών, που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ΕΛΤΑ
για το κόστος αποστολής του συγκεκριμένου τεύχους και την ένθεση του εντύπου στο περιοδικό.
Εκπτώσεις επί του τιμοκαταλόγου (μόνο που στο τίμημα των καταχωρήσεων καταβάλεται μετρητοίς με την πρώτη καταχώρηση)
• Όλα τα Διαφημιστικά Γραφεία έχουν έκπτωση 20%
• Ιδιώτες ή εταιρείες σε περίπτωση πολλαπλών ταυτόχρονων καταχωρήσεων έχουν τις ακόλουθες εκπτώσεις:
• Από 1.000,00 € έως 2.000,00 € 5%
• Από 2.000,00 € έως 5.000,00 € 8%
• Από 5.000,00 € έως 10.000,00 € 10%
΄Ολες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 19 %.
Πληροφορίες:
Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 253240, fax: 2310 268375
e-mail: domnatop@central.tee.gr
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EDITORIAL
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Μνημείο, μια λέξη, ή καλύτερα μια έννοια, που εμπεριέχει τη «συλλογική μνήμη», την «παράδοση», την «αισθητική», την «ιστορία»
και τελικά τον πολιτισμό ενός λαού, μιας κοινότητας, μιας πόλης.
Μια λέξη που στις μέρες μας αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα. Εν μέσω
της κρίσης αξιών και προτύπων, της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και της αδιαφορίας για το δομημένο, παραμένει αδιαμφισβήτητη η ανάγκη να διαφυλάξουμε τα μνημεία ως πολύτιμο
τμήμα της πολιτιστικής μας ταυτότητας.
Εάν επιχειρήσουμε να ορίσουμε τι σημαίνει «μνημείο» ως υλική
υπόσταση, θα διαπιστώσουμε το πολυδιάστατο περιεχόμενο του
όρου. Μνημεία είναι τα μοναδικά έργα των προγόνων μας από αρχαιοτάτων χρόνων έως και εκείνα του πρόσφατου παρελθόντος.
Μνημεία είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, οι βυζαντινές εκκλησιές, τα
παραδοσιακά χωριά, τα νεώτερα ιστορικά σύνολα εντός των πόλεων,
τα ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα, αλλά και τα αριστουργήματα
της μοντέρνας αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα.
Το στοίχημα λοιπόν που πρέπει να κερδίσουμε ως κοινωνία, είναι το
πώς θα διαφυλάξουμε και πώς θα διαχειριστούμε αυτή την πολύτιμη κληρονομιά, ώστε να την αποδώσουμε στις επόμενες γενιές.
Όση τουλάχιστον μας απόμεινε και δεν «καταφέραμε» να την καταστρέψουμε. Πώς θα κατορθώσουμε να την ενσωματώσουμε στο
περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων και να την οικειοποιηθούμε
βιώνοντάς την ως μέρος της καθημερινότητάς μας. Πώς θα καταφέρουμε να εμπνευστούμε από τις αξίες που εμπεριέχει και να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον.
Μια άλλη οπτική που πρέπει να εξετάσουμε είναι η επαναχρησιμοποίηση, ιδιαίτερα των νεώτερων μνημείων, όχι μόνο ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως κατασκευών που πρέπει να ιδωθούν μέσα
από το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης.
Η ημέρα των «μνημείων» ας λειτουργήσει ως αφορμή, για να αναλογιστούμε πως θα στραφούμε προς μια πιο ενεργή στάση σεβασμού
και προστασίας του πολιτιστικού - και όχι μόνο - περιβάλλοντός
μας. Όλοι. Οι φορείς, η κοινωνία, ειδικότερα οι επιστήμονες μια
που φέτος η 18η Απριλίου είναι αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά και την επιστήμη.

ΤΟ …ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το έργο ήταν φιλόδοξο και υποσχόταν να αλλάξει για πάντα την
εικόνα της σύγχρονης Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας πάνω από
350.000 επισκέπτες ετησίως. Ένα εντυπωσιακό τεχνητό νησί, όπου
θα στεγαζόταν το εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, δια χειρός μάλιστα του Σερ Νόρμαν Φόστερ. Μόνο που δε θα γίνει ποτέ.
Όχι λόγω έλλειψης χρημάτων ή καλών προθέσεων, αλλά εξαιτίας
…ημερομηνίας αναγγελίας: 1η Απριλίου. Το προηγούμενο editorial
του «Τεχνογραφήματος» για τη δημιουργία ενός εκθεσιακού νησιού
στη Θεσσαλονίκη, ήταν το φετινό μας πρωταπριλιάτικο αστείο, με
έμπνευση το «Κρυστάλλινο Νησί» της Μόσχας… Άντε λοιπόν, καλό
Πάσχα και του χρόνου!
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Ν. 3316/2005: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Νόμος 3316/2005 έχει
εισαγάγει ορισμένες
πολύ βασικές καινοτομίες, που μετέβαλαν με
ουσιαστικό τρόπο τις
διαδικασίες ανάθεσης
Μελετών
Στις διαδικασίες
ανάθεσης, προβλήματα
δημιουργούνται από
καθυστερήσεις εξαιτίας
των πολλών σταδίων
αξιολόγησης των προσφορών, των ενδιάμεσων διαστημάτων, των
πιθανών ενστάσεων
και της εσκεμμένης
«εκμετάλλευσης» παραλείψεων ή ασαφειών της
νομοθεσίας

Βασικές καινοτομίες –όπως η θεσμοθέτηση της
έκπτωσης στις αμοιβές- αλλά και προβλήματα,
ασάφειες και ελλείψεις, που μπορεί να δημιουργήσουν στρεβλώσεις στις διαδικασίες ανάθεσης,
παρουσιάζει ο νόμος 3316/2005, σύμφωνα με τα
ευρήματα μελέτης της αρμόδιας ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο νόμος ετέθη σε ισχύ προ
τριετίας, οπότε υπήρχε επαρκής χρόνος για την
καταγραφή των αδύναμων σημείων του, που εντοπίστηκαν στην πράξη.
Κατόπιν πρότασης των μόνιμων επιτροπών Εργων Υποδομής και Επαγγελματικών Θεμάτων, η
σύνοψη των συμπερασμάτων από την εφαρμογή
του νόμου ανατέθηκε -από τη διοικούσα επιτροπή
του ΤΕΕ/ΤΚΜ- σε ομάδα εργασίας, αποτελούμενη
από τους Γιάννη Πίλτση, ΑΤΜ, Άνθιμο Σπυρίδη,
ΑΤΜ και Δέσποινα Ανταβαλίδου, ΠΜ,
Χρησιμοποιώντας την εμπειρία από τη μέχρι τώρα
εφαρμογή του νόμου, η ομάδα ανέδειξε τα θετικά του σημεία και κατέγραψε τα προβλήματα, τις
ασάφειες και τις ελλείψεις των διατάξεων. Από
την επεξεργασία των ζητημάτων διαμορφώθηκαν
προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του
θεσμικού πλαισίου, προς όφελος της παραγωγής
των Δημοσίων Έργων.
Ήδη τα πορίσματα και οι προτάσεις της Ομάδας,
έχοντας εγκριθεί από την ΔΕ του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.
(αρ. απόφ. 388/Σ24/08), προωθήθηκαν στο Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε. και συζητήθηκαν σε συνάντηση, που έγινε
τον περασμένο μήνα (2/2009), μεταξύ εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. και νομικών και τεχνικών
συμβούλων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ως θετικά στοιχεία του νέου θεσμικού πλαισίου
σημειώθηκαν η τυποποίηση των διαδικαστικών
θεμάτων, η προσπάθεια για οργάνωση του μελετητικού δυναμικού, ο σαφής προσδιορισμός του
πεδίου εφαρμογής του, η υποχρέωση των Αναθετουσών Αρχών για πλήρη προετοιμασία πριν από
την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης και η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. και των συλλογικών οργάνων
των Μελετητών στις νομοθετικές διαδικασίες και
στα γνωμοδοτικά όργανα.
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα προβλήματα, που καταγράφηκαν, αφορούν
στις διαδικασίες ανάθεσης και στον τρόπο αξιολόγησης.
Βασικό πρόβλημα των διαδικασιών ανάθεσης
είναι η αδυναμία των εμπλεκομένων μερών να
εφαρμόσουν τις διαδικασίες αξιοποιώντας τη θετική πλευρά τους, για ένα αξιοκρατικό και διαφανές αποτέλεσμα. Το πρόβλημα οφείλεται, είτε στις
καθυστερήσεις, που δημιουργούνται, εξαιτίας των
πολλών σταδίων αξιολόγησης των προσφορών,
των ενδιάμεσων διαστημάτων και των πιθανών
ενστάσεων, είτε στην εσκεμμένη «εκμετάλλευση»
παραλείψεων ή ασαφειών της νομοθεσίας, εκ μέρους των Υπηρεσιών, πολλές φορές σε συνεργασία με εν δυνάμει Αναδόχους συμβάσεων.
Τα βασικά γενικά προβλήματα της εφαρμογής του
νόμου είναι η μη θεσμοθέτηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, η μη θεσμοθέΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
τηση Κανονισμού προεκτίμησης αμοιβών για όλες
Ο Νόμος 3316/2005 έχει εισαγάγει ορισμένες πολύ τις Κατηγορίες Μελετών και η αναγκαιότητα για
βασικές καινοτομίες, που μετέβαλαν με ουσιαστικό θεσμοθέτηση και επικαιροποίηση των Προδιατρόπο τις διαδικασίες ανάθεσης Μελετών. Οι πε- γραφών Μελετών.
ρισσότερες από αυτές αφορούν σε θέματα εναρμόνισης της Εθνικής με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Πρώτη και βασική διαφορά είναι η θεσμοθέ- Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας αναφέρονται
τηση της έκπτωσης στις αμοιβές, ως ένα από αναλυτικά στο σχετικό τεύχος και συνοψίζονται
τα κριτήρια ανάθεσης. Αλλαγές, επίσης, έγιναν στα ακόλουθα:
στις προσυμβατικές διαδικασίες (προετοιμασία
του Κυρίου του Έργου, διαδικασίες και κριτήρια Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
αξιολόγησης), αλλά και στις διαδικασίες μετά τη α. Άμεση προώθηση των εκτελεστικών Π.Δ. και
σύναψη της Σύμβασης.
Υ.Α., με βασικότερο το Π.Δ. με τους όρους και
Ως προς το πεδίο εφαρμογής, με το νέο νόμο επε- προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μηκτάθηκε με σαφήνεια η έννοια της Αναθέτουσας τρώο Μελετητών
Αρχής σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα β. Συγκρότηση της προβλεπόμενης από το νόμο
Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών και τις Επι- Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων, δεδομένου
χειρήσεις αυτών, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις κάθε ότι η εκδίκαση των ενστάσεων από τις Αναθέτουνομικής μορφής, τους Οργανισμούς Δημοσίου Δι- σες Αρχές, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διακαίου και τις Ενώσεις κάθε νομικής μορφής, που φάνειας και αξιοκρατίας στις αναθέσεις
συγκροτούνται από τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα. γ. Προώθηση της θεσμοθέτησης του Π.Δ. περί
πειθαρχικού ελέγχου των Μελετητών
δ. Έκδοση των εκτελεστικών Υ.Α.: α) για τον προσδιορισμό του αντικειμένου κατηγοριών Μελετών,
σε αντιστοιχία με το γνωστικό αντικείμενο των
μελετητών και β) για το περιεχόμενο του Φακέλου
του έργου.
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α. Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
Ένα από τα βασικά θέματα που αντιμετώπισε η Ο.Ε
είναι η γενικόλογη διατύπωση των κριτηρίων του
Νόμου και η αντιστοίχηση των ποιοτικών κριτηρίων με ανάλογα αριθμητικά βάρη, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατό ο υποκειμενικός παράγων των
μελών των επιτροπών αξιολόγησης των τεχνικών

προσφορών. Η πρόταση της Ομάδας αφορά:
• Σύστημα αξιολόγησης της Τεχνικής Έκθεσης,
με προσδιορισμό βάρους των υποκριτηρίων αξιολόγησης.
• Σύστημα αξιολόγησης της οργανωτικής αποτελεσματικότητας της Ομάδας Μελέτης, με προσδιορισμό ποσοστών βαρύτητας για την αξιολόγηση των βασικών κριτηρίων και υποκριτηρίων
αξιολόγησης της Έκθεσης Μεθοδολογίας, της
επάρκειας και του βαθμού συνοχής της Ομάδας,
του Οργανογράμματος, καθώς και της αποτελεσματικότητας της Ομάδας και του συντονιστή της.
β. Ειδική Τεχνική Ικανότητα
Προτείνεται, η απαίτηση ειδικής Τεχνικής Ικανότητας να προϋποθέτει τα εξής:
α. Η μελέτη να αφορά θέμα με απαιτήσεις ειδικής
γνώσης ή/και εμπειρίας.
β. Η Απόφαση για απαίτηση του κριτηρίου να
γίνεται μετά από Γνωμοδότηση του αρμόδιου
Τεχνικού Συμβουλίου, με εισήγηση στελέχους
του εργοδότη, που θα έχει αντίστοιχη γνώση του
αντικειμένου.
γ. Προετοιμασία Φακέλου του έργου
• Άμεση έκδοση της Υ.Α. για τον προσδιορισμό
του περιεχομένου του Φακέλου του έργου.
• Η σύνταξη των λογαριασμών να γίνεται με
βάση τις πραγματοποιηθείσες ποσότητες φυσικού αντικειμένου, αφού θεσπιστεί άνω όριο της
αυξομείωσης αυτών ως προς τις προβλεπόμενες
από το Φάκελο του έργου ποσότητες, σύμφωνα με
το άρθρο 29 του νόμου.
δ. Πτυχία Πανεπιστημιακών
• Νομοθετική ρύθμιση, που ευθέως και σαφώς
να μην επιτρέπει την εγγραφή μελών Δ.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. στο Μητρώο Μελετητών.
• Μέχρι την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, η
ΓΕΜ να αρνείται την έκδοση Μελετητικών Πτυχίων σε Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.
ε. Απόδειξη Τεχνικής καταλληλότητας με στήριξη σε άλλες Επιχειρήσεις
• Να επιτρέπεται η δυνατότητα «δανείων» για
μέρος του τεχνικού μόνο, εξοπλισμού ή διάθεση
προσωπικού για απόδειξη εμπειρίας σε τελείως
εξειδικευμένο τεχνικό αντικείμενο και για ποσοστό μικρότερο του 30%
• Να μην επιτρέπεται «δανεισμός» τεχνικής καταλληλότητας από την ίδια επιχείρηση σε πολλούς
Διαγωνιζόμενους στον ίδιο Διαγωνισμό
• Η χρήση του κριτηρίου αυτού να γίνεται μόνο
μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
στ. Κριτήριο ανειλημμένων υποχρεώσεων
Όρια ανεκτέλεστων συμβάσεων, που δεν πρέπει
να υπερβαίνει ο Διαγωνιζόμενος, ατομικά ή ως
μέλος Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, για να μπορεί
να συμμετάσχει σε Διαγωνισμό.
Τέλος, η Ομάδα Εργασίας διαμόρφωσε προτάσεις
για τα ακόλουθα θέματα:
• Αλλαγή κατάστασης ατομικού Πτυχίου μέλους
σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη διαδικασία
ανάθεσης
• Αμοιβές Μελετών εργολαβικών συμβάσεων, για
εξασφάλιση της καταβολής της νόμιμης αμοιβής
του Μελετητή, που εκπονεί ή τροποποιεί Μελέτη
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ Ν. 3316/2005
για λογαριασμό Αναδόχου εκτέλεσης έργου
• Δημοσίευση διακηρύξεων διαγωνισμών
• Ανάθεση σε Ομάδα Εργασίας της σύνταξης
Οδηγού για τη λειτουργία των αντιπροσώπων του
Τ.Ε.Ε. στις Επιτροπές Διαγωνισμών, με στόχο την
ουσιαστική υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών και τη διασφάλιση της διαφανούς λειτουργίας
των Επιτροπών
• Έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, που να ορίζει
χρονικό όριο στις διαδικασίες των Διαγωνισμών
• Σύνταξη Κανονισμού Αμοιβών και παροχής
υπηρεσιών για τις Κατηγορίες, που δεν περιλαμβάνονται στον εκδοθέντα Κανονισμό
• Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των Προδιαγραφών Μελετών και σύνταξη Προδιαγραφών για όσες Κατηγορίες δεν υπάρχουν
• Διερεύνηση από Ομάδα Εργασίας της συνάφειας των διατάξεων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας περί ανάθεσης συμβάσεων Μελετών
και παροχής υπηρεσιών
• Διερεύνηση από Ομάδα Εργασίας της θεσμοθέτησης της έκπτωσης στις αμοιβές των Μελετών, στις
χώρες της Ε.Ε., όπου υπάρχει Κώδικας Αμοιβών
• Επαναφορά της διάταξης για υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης κατανομής αμοιβής από όλα τα
μέλη της σύμπραξης
• Συμπλήρωση τιμολογίων εργασιών με προσθήκη άρθρων για Η/Μ και άλλες εργασίες, που σήμερα δεν υπάρχουν.. n

«ΕΦΥΓΕ»
Ο ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών, ο πολιτικός
μηχανικός Ανέστης Βαλιούλης, επί σειρά ετών
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο Ανέστης Βαλιούλης
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16/3/1921 και
σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
Διετέλεσε πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο διάστημα
από το 1962 ως το 1966, οπότε και καθαιρέθηκε
από τη Χούντα. Επανήλθε στη θέση του με την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 και παρέμεινε
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέχρι το 1978, οπότε και
παραιτήθηκε υπέρ του Σωτήρη Κούβελα.
Εργάστηκε για χρόνια ως εργολάβος δημοσίων έργων, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο
με την κατασκευή πολυκατοικιών, όπως οι δύο χαρακτηριστικές απέναντι από τον Λευκό Πύργο.
Όπως επισημαίνει ο γιος του, χαρακτηριστικό της
ποιότητας της δουλειάς του είναι το γεγονός ότι
οι περίπου 50 πολυκατοικίες που κατασκεύασε
–πολλές από αυτές πριν τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς- χαρακτηρίστηκαν στο
σύνολό τους «πράσινες» μετά τον μεγάλο σεισμό
του 1978.
Ήταν πατέρας του Γιάννη και του Ηρακλή, που
αμφότεροι εργάζονται σήμερα ως μηχανικοί, ενώ
απέκτησε πέντε εγγόνια, εκ των οποίων τα δύο
σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο, ακολουθώντας τα
χνάρια του παππού και των γονέων τους. n

Άμεσα μπορούν να αντιμετωπιστούν, με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, τουλάχιστον τρία από
τα «αδύναμα» σημεία του Νόμου 3316/2005 (π.χ,
αυτό που αφορά τα υποκριτήρια αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών), όπως τονίζεται σε επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσου Κονακλίδη, προς τον υφυπουργό Δημοσίων Έργων, Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο.
Σε συνέχεια συνάντησης εκπροσώπων του Επιμελητηρίου με στελέχη του υπουργείου, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ επισημαίνει ακόμη –δια της επιστολής τουότι είναι αναγκαίο να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ τα
Προεδρικά Διατάγματα για τα Μητρώα Μελετητών και τον πειθαρχικό έλεγχο των μελετητών.
Τα συγκεκριμένα διατάγματα εκκρεμούν επί μακρόν στο υπουργείο και επείγει η δημοσιοποίησή
τους στο ΦΕΚ.
Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ και τέθηκαν
προς συζήτηση στους συνεργάτες του υφυπουργού, απαιτούν νομοθετική ρύθμιση και, συνεπώς,
ενδέχεται να καθυστερήσουν διαδικαστικά. Ωστόσο, κρίνεται απολύτως αναγκαία η ταχύτερη δυνατή προώθησή τους.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς τον κ. Ξανθόπουλο είναι το ακόλουθο:
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Σε συνέχεια της εποικοδομητικής συνάντησης
της 18.2.2009 των εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ με
τους εκπροσώπους του Υπουργείου σας, κ.κ. Μητκίδη, Παπαδόπουλο και Τσιραγάκη, επιθυμούμε
να θέσουμε υπόψη σας συνοπτικά τα θέματα που
συζητήθηκαν.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι στον κ. Μητκίδη παραδόθηκε τεύχος στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα εφαρμογής του θεσμικού
πλαισίου των συμβάσεων μελετών και παροχής
υπηρεσιών και παρουσιάζονται βελτιωτικές προτάσεις. Το τεύχος αυτό υπήρξε προϊόν εργασίας,
Ειδικής Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο
εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή και την
Αντιπροσωπεία του Τμήματος,
Από τη συζήτηση με τους συνεργάτες σας, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα, με
έκδοση σχετικής Εγκυκλίου. Αυτά είναι τα παρακάτω:
1. Καθορισμός βαρύτητας για τα υποκριτήρια
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, τα
οποία περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση Δ17/06/157/ Φ.Ν. 493.3/18.10.2006, με στόχο,
αφενός τη διευκόλυνση του έργου των μελών των
Επιτροπών Διαγωνισμού και των διαγωνιζομένων,
που συντάσσουν τους φακέλους των Τεχνικών
Προσφορών, αλλά και για τη διασφάλιση αξιοκρατικής και διαφανούς συγκριτικής αξιολόγησης των διαγωνιζομένων.
2. Διευκρίνιση σχετικά με την παρ. 3 του άρθρου
17 του ν. 3316/2005. Είναι βέβαιο ότι οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές και οι περισσότεροι μελετητές δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι
το εδάφιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
στις περιπτώσει, που ζητείται από τη διακήρυξη
του διαγωνισμού η «τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα» του άρθρου 17 του ν. 3316/2005. Να
διευκρινιστεί το θέμα.

3. Δημοσίευση διακηρύξεων στον τύπο. Οι διακηρύξεις των συμβάσεων στον τύπο να περιλαμβάνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία,
δηλαδή τον τίτλο της σύμβασης, την αμοιβή, τις
ζητούμενες κατηγορίες και τάξεις πτυχίων, καθώς και στοιχεία της αναθέτουσας αρχής και του
προσώπου από το οποίο μπορούν να ληφθούν
πληροφορίες και τεύχη. Επίσης, να τεθεί ανώτατο όριο του κόστους των δημοσιεύσεων, που
υποχρεούται να πληρώνει ο ανάδοχος, ποσοστό
ίσο με 3% της αμοιβής της σύμβασης με μέγιστη
δαπάνη τα €2.000,00.
Είναι αντιληπτό ότι τα υπόλοιπα ζητήματα, τα
οποία περιλαμβάνονται στις προτάσεις του ΤΕΕ/
ΤΚΜ και τέθηκαν προς συζήτηση με τους συνεργάτες σας, απαιτούν νομοθετική ρύθμιση και,
συνεπώς, ενδέχεται να καθυστερήσουν διαδικαστικά. Ωστόσο, κρίνεται απολύτως αναγκαία η
ταχύτερη δυνατή προώθησή τους, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που έχουν
παρατηρηθεί.
κ. Υπουργέ,
Τελειώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ακόμη
μία φορά την αναγκαιότητα της δημοσίευσης στο
Φ.Ε.Κ. του Προεδρικού Διατάγματος για τα Μητρώα των Μελετητών, καθώς και του Προεδρικού
Διατάγματος για τον Πειθαρχικό έλεγχο των Μελετητών, τα οποία εκκρεμούν στο Υπουργείο επί
μακρό χρονικό διάστημα.
Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε συνεργασία, ώστε να διευθετηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με τον
καλύτερο τρόπο τα ζητήματα που αφορούν τους
μελετητές.n

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Διημερίδα 11 & 12 Μαίου
Διημερίδα με θέμα τις επενδυτικές προοπτικές
στην αξιοποίηση ακινήτων και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο συνδιοργανώνουν, τη Δευτέρα 11
και Τρίτη 12 Μαΐου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Σύλλογος
Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας και το Τμήμα ΑΤΜ του
ΑΠΘ.
Η εκδήλωση, με τίτλο «Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων. Επενδύσεις - Προοπτικές», θα
πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΛΛΑΣ και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1η Αξιοποίηση ακινήτων & επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια
2η Θεσμικό πλαίσιο (χωροταξία, πολεοδομία,
κτηματολόγιο)
3η Ανάπτυξη γης και αξίες ακινήτων
4η Ο ρόλος των τραπεζών στην ανάπτυξη των ακινήτων και η συμβολή του μηχανικού
5η Projects ιδιωτικών εταιριών n
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΤΟ Ν.3263/04
Ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο βασικός στόχος του
Ν.3263/04 για περιορισμό των προσφερόμενων εκπτώσεων δεν
επετεύχθη και οι προσφερόμενες εκπτώσεις
παραμένουν υψηλές.
Είναι ασαφές από ποια
επιτροπή ή επιτροπές διεξάγονται οι διαγωνισμοί
με τα συστήματα που
περιλαμβάνουν Τεχνική
Προσφορά.
Προτείνεται να καθορίζεται με απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής μέγιστη χρονική διάρκεια
της αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών.
Να γίνει υποχρεωτική
η διεξαγωγή όλων
των διαγωνισμών που
περιλαμβάνουν τεχνική
προσφορά από επταμελή,
τουλάχιστον, επιτροπή
Να προβλέπεται αμοιβή
για τα μέλη των Επιτροπών που αξιολογούν
τεχνικές προσφορές.
Η αύξηση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
λόγω προσφερόμενης
έκπτωσης είναι υπερβολική και ενάντια στον
υγιή ανταγωνισμό.
Το σύνολο των εγγυήσεων πρέπει να επιστρέφεται εντός μηνός
από την υπογραφή του
πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής.

Υψηλές παραμένουν οι εκπτώσεις που προσφέρουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την ανάληψη
δημόσιων έργων στην Ελλάδα, παρά την τετραετή –πλέον- εφαρμογή του νόμου 3263/04, ο
οποίος είχε ως βασικό στόχο ακριβώς τη μείωσή
τους. Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγουν
τα μέλη της ομάδας εργασίας, που συγκρότησε
για το θέμα το ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία αποτελείτο
από τους Σπύρο Κολοβό (Η.Μ., μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ), Φώτη Κουβουκλιώτη (Π.Μ,
Σύνδεσμος Εργοληπτών) και Γιάννη Θεοδωρίδη
(Π.Μ., ΔΔΕ/ΠΚΜ).
Επίσης, σε έργα που δεν ασκείται προσυμβατικός
έλεγχος νομιμότητας, διαπιστώνονται ελλείψεις
και παραλείψεις, κατά τον έλεγχο των φακέλων
των δημοπρασιών, που διενεργούν τα αρμόδια
όργανα για την έγκριση πληρωμής του πρώτου
λογαριασμού. Οι ελλείψεις αυτές έχουν συχνά
ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των πληρωμών ή και την ακύρωση των συμβάσεων.
Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, προτείνεται για τα έργα αυτά να θεσπιστεί
έλεγχος της διαδικασίας της δημοπρασίας και
της χρηματοδότησης από αποκεντρωμένα όργανα ελέγχου (π.χ. Παρέδρους Ελεγκτικού Συνεδρίου) και να είναι απαραίτητη η παροχή σύμφωνης
γνώμης τους πριν την υπογραφή σύμβασης.
Το πλήρες κείμενο συμπερασμάτων της ομάδας
εργασίας ακολουθεί:
n ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ο Ν. 3263/04 είχε ως σκοπό την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της διαδικασίας ανάθεσης
των έργων, δηλαδή τη νόθευση του ανταγωνισμού, την παραγωγή έργων με μεγάλο κόστος και
τη χρονοβόρα διαδικασία ανάθεσης.
Για αυτό επανήλθε ως κριτήριο ανάδειξης αναδόχου η απόλυτη μειοδοσία, ώστε να λειτουργήσει ο
ανταγωνισμός και θεσπίστηκαν διατάξεις με επιδίωξη την εξυγίανση του συστήματος ανάθεσης
και εκτέλεσης των έργων.
Μετά από την τετραετή εφαρμογή του νόμου είμαστε πλέον σε θέση να επισημάνουμε τα θετικά σημεία, τις εκκρεμότητες σε επίπεδο εκτελεστικών
αποφάσεων αλλά κυρίως τις δυσλειτουργίες και
ελλείψεις και να καταθέσουμε προτάσεις για τις
αναγκαίες προσθήκες και βελτιώσεις.
n ΟΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κατά την εφαρμογή του Ν.3263/04 παρουσιάστηκαν ποικίλες δυσλειτουργίες και παρερμηνείες.
Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν με τροπολογίες που ενσωματώθηκαν στους Νόμους 3316/05
και 3481/06 και με ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Επιπλέον ο Νόμος προέβλεπε την έκδοση εκτελεστικών Υπουργικών Αποφάσεων. Από τις αποφάσεις αυτές εκκρεμούν εκείνες που αφορούν
στην έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων για
τα συστήματα που περιλαμβάνουν τεχνική προσφορά και τον καθορισμό κατηγοριών μεγάλων ή
ειδικών έργων, στην ομάδα επίβλεψης των οποίων μετέχει απαραίτητα ο μελετητής του έργου.
Επίσης δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας ορι-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Ν.3669/08 Άρθρο 22)
Είναι ασαφές από ποια επιτροπή ή επιτροπές
διεξάγονται οι διαγωνισμοί με τα συστήματα που
περιλαμβάνουν Τεχνική Προσφορά.
Προτείνουμε:
Α) Να οριστεί μία επιπλέον μέρα για τη διεξαγωγή
διαγωνισμών με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή.
n ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Β) Να καθορίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης
Τα θετικά στοιχεία του Ν.3263/04 επιγραμματικά Αρχής μέγιστη χρονική διάρκεια της αξιολόγησης
είναι:
των τεχνικών προσφορών.
• Ο επανέλεγχος της επάρκειας, καταλληλότητας Γ) Να γίνει υποχρεωτική η διεξαγωγή όλων των
και εχεγγυότητας του μειοδότη πριν την υπογραφή διαγωνισμών που περιλαμβάνουν τεχνική προσύμβασης (άρθρο 1 παρ.2).
σφορά από επταμελή, τουλάχιστον, επιτροπή (άρ• Η αυθημερόν, κατά το δυνατόν, ολοκλήρωση του θρο 21 παρ. 3) και να επιβάλλεται δύο τουλάχιστον
ελέγχου του συνόλου των προσφορών (άρθρο 2 μέλη της να διαθέτουν την επιστημονική κατάρτιπαρ.4).
ση/εμπειρία για την αξιολόγηση.
• Η καθιέρωση διεξαγωγής διαγωνισμών μία Δ) Να προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη των Επιημέρα την εβδομάδα (άρθρο 3 παρ.1).
τροπών που αξιολογούν τεχνικές προσφορές.
• Η έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και
εντύπων οικονομικών προσφορών και η υποχρε- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ωτική εφαρμογή τους (άρθρο 8).
(Ν.3669/08 Άρθρο 24)
•Η δυνατότητα εκχώρησης χρηματικών απαιτή- Η αύξηση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης λόγω
σεων που προέρχονται μόνο από εγκεκριμένες προσφερόμενης έκπτωσης είναι υπερβολική και
πιστοποιήσεις (άρθρο 10).
ενάντια στον υγιή ανταγωνισμό.
Επίσης είναι υπερβολικό να προβλέπεται καΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ «ΑΡΘΡΟ-ΑΡ- τάπτωση των εγγυήσεων μόνο με απόφαση της
ΘΡΟ»
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και πριν την εκδίκαση
Τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την τυχόν ένστασης (παρ.7).
εφαρμογή του Ν.3263/04 παρουσιάζονται κατά Για τη βελτίωση των παραπάνω διαδικασιών προάρθρο και ακολουθούνται από σχόλια και προτά- τείνουμε:
σεις.
Α) Το σύνολο των εγγυήσεων να επιστρέφεται
εντός μηνός από την υπογραφή του πρωτοκόλλου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
οριστικής παραλαβής.
(Ν.3669/08 Άρθρο 26 παρ.2)
Β) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης να είναι ορισμέΤίθεται ελάχιστη προθεσμία προσκόμισης των νου χρόνου.
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών οι δέκα Γ) Με την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης να
ημέρες, η οποία κρίνεται ως λογική.
επιστρέφονται όλες οι εγγυήσεις ανάληψης κραΓια λόγους αξιοπιστίας και διαφάνειας προτείνου- τήσεων.
με:
Δ) Με την υποβολή ένστασης να αναστέλλεται η
Α) Να προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της κατάπτωση των εγγυήσεων ωσότου αποφασίσει
προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών.
σχετικά η Προϊσταμένη Αρχή.
Β) Να θεσπιστεί ανώτατη προθεσμία (π.χ. δέκα
ημερών) για την αποστολή της πρόσκλησης.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
(Ν.3669/08 Άρθρο 61)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το καθεστώς της έκπτωσης κρίνεται ως ιδιαίτερα
(Ν.3669/08 Άρθρο 27)
αυστηρό και δίνει τη δυνατότητα στη Διευθύνουσα
Η Προϊσταμένη Αρχή δικαιούται να ακυρώσει το Υπηρεσία καταχρηστικής άσκησης των διευρυμέδιαγωνισμό ή να ανακαλέσει τη διακήρυξη, οποι- νων αρμοδιοτήτων της.
αδήποτε στιγμή επικαλούμενη διάφορους λόγους. Προτείνεται :
Με τη διάταξη αυτή έχει τη δυνατότητα να ακυρώ- Α) Για έκπτωση λόγω μη τήρησης των κανόνων
σει οποιαδήποτε δημοπρασία και να επαναδημο- ασφαλείας να απαιτείται επιπλέον ένας τουλάχιπρατήσει το έργο με τους ίδιους όρους.
στον επιτόπου έλεγχος με επιβεβαίωση από αρΓια τη βελτίωση των παραπάνω προτείνουμε:
μόδια υπηρεσία ελέγχου (Επιθεώρηση Εργασίας,
Α) Για ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποι- Διεύθυνση Περιβάλλοντος κλπ.)
ητικής προσφοράς (παρ.2β) να απαιτείται η σύμ- Β) Για έκπτωση λόγω μη εφαρμογής των εγκεφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. κριμένων σχεδίων ή κακοτεχνιών να απαιτούνται
Β) Μη επαρκής συναγωνισμός να στοιχειοθετεί- δύο τουλάχιστον έγγραφες προειδοποιήσεις για
ται εάν υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά (παρ.2γ). την ίδια ή παρόμοιας φύσης εργασία ή συνεχής
Γ) Για τη συνεννόηση μεταξύ των εργοληπτών να άρνηση του αναδόχου να συμμορφωθεί σε υποαπαιτούνται βάσιμες ενδείξεις οι οποίες να στοι- δείξεις-εντολές.
χειοθετούνται (παρ.2γ).
Γ) Να προβλέπεται δυνατότητα παράτασης των
Δ) Σε περίπτωση ανάκλησης της διακήρυξης προθεσμιών του έργου στις περιπτώσεις που τροστους διαγωνισμούς που εφαρμόζεται το σύστημα ποποιείται η μελέτη του έργου.
Μελέτη–Κατασκευή να αποζημιώνονται οι διαγωνιζόμενοι για την εκπόνηση των μελετών.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ–ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
(Ν.3669/08 Άρθρο 66 παρ.2 και Άρθρο 68 παρ.1)
σμού μίας επιπλέον μέρας για τη διεξαγωγή διαγωνισμών με τα συστήματα που περιλαμβάνουν
υποβολή τεχνικής προσφοράς.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με το Ν.3669/08
έγινε κωδικοποίηση όλων των νομοθετημάτων
που έχουν εκδοθεί από το 1984 έως το 2007 και
περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την εκτέλεση των
δημοσίων έργων.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Προτείνεται να οριστεί χαμηλότερο ελάχιστο ποσοστό για τον ανάδοχο (τουλάχιστον 51%).
Επίσης προτείνεται να δικαιούται ο ανάδοχος να
αναθέτει την εκτέλεση τμημάτων ή εργασιών σε
υπεργολάβο, ο οποίος θα διαθέτει προσόντα κατασκευαστή που να καθορίζονται νομοθετικά,
μετά από έγκριση της διευθύνουσας υπηρεσίας
και να απαγορευτεί η συμμετοχή στην κατασκευή
υπεργολάβων που δε διαθέτουν τα παραπάνω
προσόντα.
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Ν.3669/08 Άρθρο 15 παρ.2 & Άρθρο 17 παρ.4-6)
Τα ενιαία τιμολόγια έχουν συνταχθεί με προχειρότητα και με αμφιβόλου αξιοπιστίας κοστολόγηση
και παρουσιάζουν σημαντικές και εκτεταμένες
ελλείψεις.
Για τη βελτίωση των ενιαίων τιμολογίων προτείνεται :
Α) Να συνταχθούν αναλύσεις τιμών.
Β) Να επανεξεταστούν οι τιμές των εργασιών και
να δοθεί η δυνατότητα αύξησης ορισμένων τιμών
ανάλογα με τις συνθήκες του έργου
Γ) Να συμπληρωθούν με εργασίες που λείπουν
(π.χ. ηλεκτρομηχανολογικές, συντήρησης κλπ.).
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(Ν.3669/08 Άρθρο 77)
Η παράλληλη ισχύς του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με τις διατάξεις της νομοθεσίας δημοσίων έργων για τη δικαστική επίλυση των διαφορών, έχει δημιουργήσει σύγχυση και ανασφάλεια
δικαίου.
Προτείνεται να επαναδιατυπωθούν οι σχετικές διατάξεις ώστε να καταστούν σαφείς.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Ν.3669/08 Άρθρο 24 παρ.2)
Με την αύξηση του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι δυνατόν οι προσφέροντες να κληθούν να
αναλάβουν έργα μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο πιθανώς να έχουν αλλάξει οι
συνθήκες είτε του έργου είτε των επιχειρήσεων.
Προτείνεται να οριστεί μικρότερος χρόνος ισχύος
προσφορών αρχίζοντας από τους τέσσερις μήνες
με την ανάλογη διαβάθμιση.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο βασικός στόχος του Ν.3263/04 για περιορισμό
των προσφερόμενων εκπτώσεων, παρά των μέτρων που λήφθηκαν, δεν επετεύχθη και οι προσφερόμενες εκπτώσεις παραμένουν υψηλές.
Επίσης σε έργα που δεν ασκείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας, κατά τον έλεγχο των
φακέλων των δημοπρασιών που διενεργούν τα
αρμόδια όργανα για την έγκριση πληρωμής του
πρώτου λογαριασμού διαπιστώνονται ελλείψεις
και παραλείψεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την
καθυστέρηση των πληρωμών ή και την ακύρωση
των συμβάσεων.
Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος
προτείνεται για τα έργα αυτά να θεσπιστεί έλεγχος
της διαδικασίας της δημοπρασίας και της χρηματοδότησης από αποκεντρωμένα όργανα ελέγχου
(π.χ. Παρέδρους Ελεγκτικού Συνεδρίου) και να είναι απαραίτητη η παροχή σύμφωνης γνώμης τους
πριν την υπογραφή σύμβασης.. n

Με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο ετήσιο ενημερωτικό
σεμινάρια με θέμα «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε.
– Δήλωση φόρου εισοδήματος 2009», που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18/3/09, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., ομιλήτρια ήταν η κ. Βασιλική Μπόσκου, π. επιθεωρήτρια στο Υπουργείο
Οικονομικών και, εδώ και χρόνια, συνεργάτης του
ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα.
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/
ΤΚΜ κ. Κονακλίδης Τάσος, προλογίζοντας την
εκδήλωση, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συμβολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην προσπάθεια να αποσυρθεί η διάταξη που καταργούσε το αφορολόγητο
από την κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος των
Ε.Ε. Είναι γνωστό ότι τελικά το Υπουργείο Οικονομικών κατάργησε την επίμαχη διάταξη.
Ο κ. Κονακλίδης έκλεισε το χαιρετισμό του με
την ευχή τη νέα χρονιά να μην αυξάνεται μόνο
η προσέλευση των συναδέλφων στο σεμινάριο,
αλλά μαζί να αυξηθούν και οι δουλειές και τα
εισοδήματα των μηχανικών από την άσκηση του
επαγγέλματος τους.
Στην εισήγησή της, η κ. Μπόσκου ανέλυσε το
καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των
μηχανικών από άσκηση Ελευθερίου Επαγγέλματος, είτε ασκείται ατομικά, είτε με νομική μορφή.

Ενημέρωσε τους συναδέλφους για τον τρόπο που
πρέπει να συμπληρώσουν τις φορολογικές τους
δηλώσεις και για τα έντυπα που κατά περίπτωση
πρέπει να υποβάλλουν. Ανέλυσε επίσης τις φορολογικές διατάξεις που αφορούν τους μηχανικούς
που ασχολούνται α) με την ανέγερση οικοδομών
(ατομικά ή εταιρικά), β) με την κατασκευή ιδιωτικών έργων με υλικά ή χωρίς υλικά και γ) με την
κατασκευή δημοσίων έργων. Ειδικότερη αναφορά
έκανε και για το φορολογικό καθεστώς που διέπει
την άσκηση του επαγγέλματος με τη μορφή νομικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Κοινοπραξίες)
και τη συμπλήρωση της σχετικής φορολογικής
δήλωσης και των απαραιτήτων συμπληρωματικών εντύπων.
Στο σεμινάριο, δόθηκε σχετικό έντυπο υλικό ώστε
να υποβοηθηθούν οι συνάδελφοι τόσο κατά την
διάρκεια του σεμιναρίου, όσο και κατά τη σύνταξη
της φορολογικής τους δήλωσης. n

ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σε λειτουργία τέθηκε η νέα διαδικτυακή πύλη του
υπουργείου Εσωτερικών, e-Themis.gov.gr, στην
οποία ο επισκέπτης μπορεί να βρει –για πρώτη φορά
και μάλιστα δωρεάν- το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους.
Για τη διευκόλυνση του χρήστη, η νομοθεσία είναι
κατηγοριοποιημένη σε 40 θεματικές ενότητες, με
τους αντίστοιχους νόμους, διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις, όπως δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων e-themis, σε μια
σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί,
έρχεται να συνεχίσει το έργο που παρήχθη από
το Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας τα προηγούμενα
χρόνια και ως επιστέγασμα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, ηλεκτρονικά πλέον,
εύκολης και γρήγορης αναζήτησης της ελληνικής
νομοθεσίας.
Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ολοκληρωμένης
πρόσβασης σε κάθε είδους νομοθεσία καθώς και
σε κάθε τροποποίηση της, μέσω ενός πληροφορικού συστήματος διαρκούς επικαιροποίησης που
υποστηρίζεται από την αρμόδια υπηρεσία. Έτσι,

δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης στη νομοθετική
παραγωγή σε ένα ευρύτατο φάσμα από χρήστες,
όχι μόνο του νομικού κόσμου αλλά και της διοίκησης, του εμπορίου, της οικονομίας, της έρευνας.
Η ευχερής πρόσβαση στους νόμους, αναφέρεται
ακόμα ενισχύει τη διαφάνεια, καλλιεργεί το αίσθημα δικαίου στον πολίτη, την υπευθυνότητα του
απέναντι στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις
του, ενδυναμώνει το δημόσιο διάλογο και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών, ενώ
μπορεί να διευκολύνει όχι μόνο την πληροφόρηση
του αλλά και τη συμμετοχή στις αποφάσεις που
τον αφορούν, καθίσταται δηλαδή ένας από τους
σημαντικούς παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας
του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για «καλύτερη νομοθέτηση» διευκολύνεται
η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω κωδικοποίηση και απλούστευση των κανονιστικών
ρυθμίσεων. n
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«ΑΝΤΕΧΕΙ» ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τα περιβαλλοντικά
πλεονεκτήματα του
φυσικού αερίου έναντι
του πετρελαίου είναι
αναμφισβήτητα, αλλά ως
καύσιμο δεν αναιρεί την
ενεργειακή εξάρτηση της
Ελλάδας
Το ελληνικό δίκτυο
παροχής αερίου είναι
τελευταίας τεχνολογίας
και υψηλής αντοχής στις
δυναμικές καταπονήσεις
Κατά τον τελευταίο
μεγάλο σεισμό των
Αθηνών (όταν γινόταν
ήδη διανομή σε 8.000
εγκαταστάσεις) ουδεμία
εσωτερική εγκατάσταση
καταστράφηκε
Για κάθε πολυκατοικία,
επιχείρηση και δημόσιο
κτίριο επιβάλλεται να
αναπτυχθεί σχέδιο δράσης/εκκένωσης και στην
περίπτωση διαρροής
αερίου
Μόλις το 10% των βλαβών που σημειώνονται
σε υπόγεια δίκτυα αερίου
στην Ευρώπη οφείλεται σήμερα σε αστοχία
υλικού ή κατασκευής/μελέτης είτε σε φυσικούς
παράγοντες- Το 60%
συνδέεται με άστοχες
επεμβάσεις τρίτων
Τους 120.000 αναμένεται
να ξεπεράσουν μέσα στο
2009 οι καταναλωτές φυσικού αερίου στο δίκτυο
της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Ανθεκτικό απέναντι στους σεισμούς εκτιμάται
ότι είναι το ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου.
Σε κάθε περίπτωση για κάθε πολυκατοικία,
επιχείρηση και δημόσιο κτίριο επιβάλλεται να
αναπτυχθεί σχέδιο δράσης/εκκένωσης και στην
περίπτωση διαρροής αερίου όπως εξάλλου και
για κάθε περίπτωση ενδεχόμενης φυσικής καταστροφής όπως σεισμό, πλημμύρα και άλλες.
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στη διάρκεια εκδήλωσης, που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 30
Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Επιπτώσεις από τη διαρροή φυσικού αερίου στο αστικό
περιβάλλον: Προβλήματα-Πρόληψη».
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης,
επεσήμανε ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου έναντι του πετρελαίου
είναι αναμφισβήτητα, ενώ –σε κανονικές συνθήκες- αυτό πρέπει να είναι πιο φθηνό κατά
20%-30%. Ωστόσο, το φυσικό αέριο δεν αναιρεί
την ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας και δε θα
πρέπει να γίνει αφορμή για παρεκκλίσεις από
το διπλό στόχο για εξοικονόμηση ενέργειας και
στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ «έκανε και κάνει ότι περνάει από
το χέρι του για τη διάδοση του φυσικού αερίου
στην αστική κατανάλωση και την ασφαλή του
χρήση, εκδίδοντας ΤΟΤΕΕ, συμβάλλοντας στην
κάλυψη των κενών των πολεοδομικών διατάξεων και στη δημιουργία εθνικού κανονιστικού
πλαισίου και προτείνοντας οικονομικά κίνητρα
για τη χρήση του και για την ολοκλήρωση ενός
συστήματος επιμόρφωσης και πιστοποίησης
όλων των τεχνικών βαθμίδων που εμπλέκονται
στις εγκαταστάσεις του.

ξεων οφειλόταν σε πολλαπλές διαρροές από το
δίκτυο, λόγω της παλαιότητάς του.
Κατά τον ίδιο, ενώ πχ, στο σεισμό του Τόκιο οι
πυρκαγιές εξαιτίας του αερίου εξαπλώθηκαν
ταχύτατα λόγω των ξύλινων κατασκευών, στην
Ελλάδα ο αστικός ιστός είναι κατασκευασμένος
κυρίως από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μεγάλες
αντοχές στην πυρκαγιά.
Ο κ. Τσατσούλας κάλεσε τους πολίτες να μην αμελούν τους ετήσιους ελέγχους των εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου από πιστοποιημένο συντηρητή
και πρόσθεσε ότι κάθε πολυκατοικία/ επιχείρηση επιβάλλεται να αναπτύξει σχέδιο δράσης/εκκένωσης. Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι συναρμόδιοι
φορείς πρέπει να ετοιμάσουν ενημερωτικό δελτίο με κανόνες ασφαλείας για τους πολίτες, ενώ
συμπλήρωσε ότι πρέπει να γίνεται υποχρεωτική
εκπαίδευση για την αποφυγή θυμάτων.

n ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αποτελεσματικό είναι το μοντέλο ασφαλείας που
επελέγη για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αφού κατά τον τελευταίο μεγάλο σεισμό
των Αθηνών (όταν γινόταν ήδη διανομή σε 8.000
εγκαταστάσεις) ουδεμία εσωτερική εγκατάσταση καταστράφηκε. Το παραπάνω τόνισε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ, Κ. Πασπαλάς, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος μηχανικός, υπενθυμίζοντας ότι στο Κόμπε της Ιαπωνίας (όπου όμως γινόταν διανομή υγραερίου και όχι φυσικού αερίου),
είχαν καταστραφεί οι χυτοσιδηροί σωλήνες και οι
κοχλιωτές συνδέσεις. Μεταφέροντας τη διεθνή
εμπειρία, ο κ.Πασπαλάς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι, στην πολιτεία της Καλιφόρνια
είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση αντισεισμικής
βαλβίδας. Η ηλεκτρονική βαλβίδα περιλαμβάνει
n ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ σεισμικό αισθητήρα, ο οποίος «ειδοποιεί» σε περίπτωση σεισμού μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
«Το ελληνικό δίκτυο παροχής αερίου είναι τε- που διακόπτει την παροχή αερίου σε συγκεκριμέλευταίας τεχνολογίας και υψηλής αντοχής στις νους βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ.
δυναμικές καταπονήσεις», επεσήμανε κατά την
εισήγησή του στην εκδήλωση ο Επιπυραγόs Δη- n ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
μήτρης Τσατσούλας, Δρ. πολιτικόs μηχανικόs. Την ανάγκη ύπαρξης σχεδίων έκτακτης ανάγκης
Κατά τους μεγάλους σεισμούς στο Τόκιο, Κόμπε και κέντρων συντονισμού, ώστε να μην προκακαι Νορθμπριτζ, όπου το 30%-40% των αναφλέ- λούνται προβλήματα με το δίκτυο φυσικού αερίου σε περιπτώσεις σεισμών, επεσήμανε από την
πλευρά του ο Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης, μηχανικός γεωτρήσεων και εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων (Πετρελαίου και φυσικών αερίων)
- ΔΕΣΦΑ. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών, ενώ επεσήμανε
ότι πρέπει να γίνεται καλή «τμηματοποίηση» του
δικτύου φυσικού αερίου, με αυτόματα συστήματα διακοπής σε περίπτωση βλάβης. Σε περιοχές
με υψηλό κίνδυνο για μόνιμες εδαφικές μετακινήσεις (πχ, ρευστοποιήσεις, κατολισθήσεις, επιφανειακά ρήγματα), πρόσθεσε, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά τεχνικά μέτρα.

γεγονός ότι μόλις το 10% των βλαβών που σημειώνονται σε υπόγεια δίκτυα αερίου στην Ευρώπη
οφείλεται σήμερα σε αστοχία υλικού ή κατασκευής/μελέτης είτε σε φυσικούς παράγοντες,
ενώ το 60% συνδέεται με άστοχες επεμβάσεις
τρίτων (και το 30% οφείλεται σε προβλήματα διάβρωσης).
Επίσης από την άλλη πλευρά υπερβολική φοβία
για πιθανή διαρροή αερίου οδήγησε βάσει παραδειγμάτων που αναφέρθηκαν σε εκούσια διακοπή
των εγκαταστάσεών τους και δημιουργία γενικότερης σύγχυσης στην αλυσίδα μεταφοράς του αερίου στα νοικοκυριά.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, στην περίπτωση
του σεισμού του Loma Prieta (1981), που έπληξε
κυρίως το Σαν Φραντσίσκο, 156.000 καταναλωτές
έμειναν χωρίς αέριο όταν έκλεισαν τις βάνες τους
με προτροπή των ΜΜΕ, για να αποδειχτεί αργότερα ότι στο 79% των περιπτώσεων δεν υπήρχε
λόγος για κάτι τέτοιο.

n ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ 120.000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 2009
Τους 120.000 αναμένεται να ξεπεράσουν μέσα
στο 2009 οι καταναλωτές φυσικού αερίου, που
είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, καθώς άλλοι περίπου 17.000 προγραμματίζεται να προστεθούν φέτος σε αυτό.
Παράλληλα, η ΕΠΑ έχει ως στόχο την επέκτασή
της και σε νέες περιοχές, όπως το Ρετζίκι και η
Περαία εντός του 2009, σύμφωνα όσα τόνισε στην
εκδήλωση ο υπεύθυνος διαχείρισης δικτύου και
έκτακτης επέμβασης της ΕΠΑ, Ιωάννης Καρακίτσος. Πέρυσι, ο συνολικός αριθμός καταναλωτών
φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη ξεπέρασε τους
104.500, έναντι μόλις 10 (μεγάλοι βιομηχανικοί)
το 2000 και 53.675 το 2006, ενώ οι παροχές έφτασαν πέρυσι τις 27.471 και οι σταθμοί διανομής
τούς 45 (από δύο το 2000).) Κατά τον ίδιο, η εποπτεία της κατάστασης του δικτύου αλλά και των
εργασιών τρίτων κοντά σε αυτό είναι τακτική (με
ΙΧ ή και πεζή), ώστε να διασφαλίζεται πλήρως
η ασφάλεια. Σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες
μπορούν να καλούν δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο
στον αριθμό 0800 11 878 788 (από σταθερό) και
στο 2310 520 309 (από κινητό).
Στη συμπεριφορά υπόγειων αγωγών φυσικού
αερίου υπό σεισμική φόρτιση αναφέρθηκε η δρ
πολιτικός μηχανικός του ΑΠΘ, Μαρία Αλεξούδη,
παρουσιάζοντας την εργασία ομάδας αποτελούμενης επίσης από τους καθηγητές Θ. Χατζηγώγο
και Κ. Πιτιλάκη. Βασιζόμενη σε στοιχεία του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του ΑΠΘ παρουσίασε
μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης της
σεισμικής διακινδύνευσης του δικτύου φυσικού
αερίου, η οποία περιλαμβάνει επιρροή του σεισμοτεκτονικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης,
εκτίμηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών, υπολογισμό της σεισμικής τρωτότητας του δικτύου και
n «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ της ολικής αξίας καθώς και αποτίμηση της αξιοΉ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΦΟΒΙΑ
πιστίας του αρχικού και τελικού δικτύου. Σύμφωνα
Κατά τον κ. Αρβανιτίδη, τυχόν υπερβολική αυτο- με την ίδια η μεθοδολογία είναι ευέλικτη, ακριβής,
πεποίθηση ή η παρανοημένη γνώση των χρηστών προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και εποπτιτου δικτύου φυσικού αερίου μπορεί να οδηγήσει κή. Αμέσως μετά παρουσίασε μία προκαταρτική
σε δυσάρεστες καταστάσεις. Ενδεικτικό είναι το εφαρμογή της μεθοδολογίας διαχείρισης που
περιλάμβανε σεισμικό σενάριο, τοπικές εδαφικές
συνθήκες, υπολογισμό της σεισμικής τρωτότητας,
υπολογισμό της ολικής αξίας και αποτίμηση της
αξιοπιστίας των δικτύων αερίου. n
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ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΕΪΧ ΣΟΥ
«Βήμα-βήμα» θα παρακολουθεί την εξέλιξη
των έργων στο Σέιχ Σου το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ώστε να
διασφαλιστεί ότι οι εκτελούμενες παρεμβάσεις
σε κάθε στάδιο συμμορφώνονται πλήρως με τις
απαιτούμενες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και
τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, μιλώντας σε ημερίδα με τίτλο «Η αντιπυρική προστασία του Σέιχ
Σου και η παραχώρηση 32 στρεμμάτων στο Πανόραμα από την κυβέρνηση στην Ι.Μ. Θεσσαλονίκης», που διοργάνωσε στις 22 Μαρτίου ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας.
Ο κ. Κονακλίδης επανέλαβε ότι τα έργα –η μεγαλύτερη δράση που έχει ποτέ σχεδιαστεί για το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης- δεν προσφέρονται για στείρες αντιπαραθέσεις. Πρόσθεσε δε
ότι προς το παρόν βρίσκονται σε ημιτελή φάση,
γεγονός που δεν επιτρέπει σε μη ειδικούς να
σχηματίσουν σαφή εικόνα για την τελική μορφή
τους.
Σε ότι αφορά το θέμα της παραχώρησης 32
στρεμμάτων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Ιερά Μονή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανεγερθεί Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρο-

νίως Πασχόντων στο Πανόραμα, ο κ. Κονακλίδης
είπε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει συγκροτήσει σχετική
ομάδα εργασίας για να τεκμηριώσει θέσεις και
προτάσεις.
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν –μεταξύ άλλων- ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
για θέματα Δημοσίων Έργων, Γιάννης Μαγκριώτης και οι βουλευτές του ΚΚΕ, Σοφία Καλαντίδου
και του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσος Κουράκης.
Υπενθυμίζεται ότι τα έργα στο περιαστικό δάσος
της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν (11) συνδυασμένες παρεμβάσεις και (15) υποέργα με στόχους: την αντιπλημμυρική προστασία του δασικού
οικοσυστήματος, αλλά και του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, την αντιπυρική
προστασία του δάσους και την περιβαλλοντική
αναβάθμισή του.
Σε ότι αφορά το υπο-έργο για τη βελτίωση του
αντιπυρικού δικτύου, που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι η ίδια η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ζητήσει από το 2001
την αναβάθμιση δύο βασικών δρόμων για την
κίνηση των οχημάτων της, μετά τα προβλήματα
που αντιμετώπισαν κατά την πυρκαγιά του 1997, η
οποία είχε καταστρέψει το 55% της έκτασης του
δάσους. n

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΤΑ Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σύνδεσμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται
τους επόμενους μήνες το ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου
να συνδράμει με το επιστημονικό δυναμικό του
στον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων στην θέση Άγιος Αντώνιος 2, στο Δήμο Βασιλικών, στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου “Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση, Επεξεργασία και Διάθεση Απορριμμάτων
(ΟΕΕΔΑ) Ν.Α. Θεσσαλονίκης”.
Με έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα που
σχετίζονται με το νέο ΧΥΤΥ, οι δύο πλευρές θα
έχουν τακτικές συναντήσεις, η επόμενη από τις
οποίες δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στον Απρίλιο.

Για τη συζήτηση μεταξύ των δύο φορέων θα αξιοποιούνται τα ευρήματα και προτάσεις της σχετικής
ομάδας εργασίας, που έχει συγκροτήσει του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, το έργο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τα παραπάνω τέθηκαν επί τάπητος στη διάρκεια
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ
καλό κλίμα στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, μεταξύ των
μελών της διοικούσας επιτροπής του Τμήματος
και εκπροσώπων του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος
Θεσσαλονίκης.
Από το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν ο πρόεδρος, Τάσος
Κονακλίδης και τα μέλη της ΔΕ Χρήστος Βλαχοκώστας, Γιάννης Δαρδαμάνης, Φίλιππος Ζαχαριάδης, Δώρα Μάνου, Δημήτρης Μήτρου, Σωτήρης
Πρέντζας και Σωκράτης Φάμελλος,
Εκ μέρους του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος, Γιάννης Ζουρνάς και τα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Πάσχος Παντελής, δήμαρχος Λαγκαδά, Ράβναλης Δημήτριος, δήμαρχος Ασήρου, Θόδωρος Παπαδόπουλος,
δήμαρχος Θέρμης και Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης.n

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ
ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Την πορεία του έργου του μετρό Θεσσαλονίκης
παρουσίασαν στα μέλη της διοικούσας επιτροπής
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά και της αρμόδιας μόνιμης
επιτροπής του Τμήματος, στελέχη της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ και της αναδόχου εταιρίας του έργου. Η
συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών έγινε στο εργοτάξιο του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημερώθηκαν
–μεταξύ άλλων- για τις καθυστερήσεις που αναμένεται να σημειωθούν στο χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης του έργου, λόγω και των αρχαιολογικών ευρημάτων, που ήρθαν στο φως, κατά τις
εργασίες εκσκαφής. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι
της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και της αναδόχου εταιρίας
παρουσίασαν τους όρους ασφαλείας του έργου.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/
ΤΚΜ επεσήμαναν την ανάγκη επεκτάσεων του μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε αυτό να είναι λειτουργικό. Παράλληλα, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν
με πιο συγκεκριμένες θέσεις για όλα τα θέματα,
με βάση την εργασία σχετικής ομάδας εργασίας,
που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στη συνάντηση συμμετείχαν –από πλευράς ΤΕΕ/
ΤΚΜ- ο πρόεδρος, Τάσος Κονακλίδης, ο αντιπρόεδρος Χρίστος Βλαχοκώστας, ο γενικός γραμματέας Πάρις Μπίλλιας και τα μέλη Παρθένα Ανδρεάδου, Φίλιππος Ζαχαριάδης, Δώρα Μάνου,
Δημήτρης Μήτρου, Πέτυ Πέρκα και Σωτήρης
Πρέντζας. Επίσης, από τη μόνιμη επιτροπή Έργων
Υποδομής, ο πρόεδρος, Βενέτης Μπούρας και τα
μέλη Δημοσθένης Αγγελίδης, Βασίλης Κωνσταντινίδης, Βασίλης Λεκίδης, Γιώργος Παπανικολάου, Γιάννης Πίλτσης και Νίκος Χατζάκης.
Τους εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΚΜ υποδέχτηκαν ο
διευθυντής της Διεύθυνσης Μετρό Θεσσαλονίκης
της Αττικό Μετρό, Βαγγέλης Γαλούσης, πρώην
πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τα στελέχη της αναδόχου εταιρίας. n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Ρένας Παπασπύρου, με τίτλο «Flashback», 2 Απριλίου –
10 Μαΐου 2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατία 154), Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ με
πέντε ενότητες που φωτίζουν όψεις του πολιτισμού
που αναπτύχθηκε στη
Μακεδονία από την αυγή
της Προϊστορίας έως την
ύστερη αρχαιότητα:
- Η ζωή στην προϊστορική
Μακεδονία
- Προς τη γένεση των
πόλεων
- Στη Μακεδονία από τον
7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη
αρχαιότητα
- Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας μητρόπολις
- Ο Χρυσός των Μακεδόνων, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
θέμα «Ανάδειξη της
αθλητικής ιστορίας και
του ολυμπιακού πνεύματος. Ολυμπιακοί Αγώνες»,
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Μακεδονίας νόμισμα» από τη συλλογή της
Alpha Bank, 27 Φεβρουαρίου – 8 Ιουνίου 2009, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αίθουσα «Μ. Ανδρόνικος» Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Βασιλιάς Ληρ» του
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ,
από 28 Φεβρουαρίου 2009, ΚΘΒΕ,
Βασιλικό Θέατρο,
Θεσσαλονίκη.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας, κατασκευών και εγκατάστασης, με τίτλο
«Roommates», 9 Μαρτίου – 18 Απριλίου 2009, γκαλερί TinT (Χρυσ. Σμύρνης 13),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Greatest
Kitsch 2009. To κιτς σήμερα» 15 Απριλίου - 10
Μαΐου 2009, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία περιοδικό «Παράλλαξη»,
Κ.Σ.Τ.Θ. (Αποθήκη Β1, Λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ κέρινων ομοιωμάτων από το Μουσείο της
Αγίας Πετρούπολης, 18 Μαρτίου – 16 Ιουνίου 2009,
Δήμος Θεσσαλονίκης, περιστύλιο κινηματοθέατρου
«Αριστοτέλιον» (Εθν. Αμύνης 2), Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ στο Λευκό
Πύργο, από 1 Σεπτεμβρίου 2008:
Ισόγειο: «Ο χώρος και ο χρόνος»
1ος όροφος: «Θεσσαλονίκη- Μεταμορφώσεις»
2ος όροφος: «Μνημεία και ιστορία»
3ος όροφος: «Πατρίδα των ανθρώπων»
4ος όροφος: «Στους δρόμους του εμπορίου»
5ος όροφος: «Το τερπνόν μετά του ωφελίμου»
6ος όροφος: «Γεύσεις»
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ματωμένος γάμος» του
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, από 6 Μαρτίου 2009,
ΚΘΒΕ, φουαγιέ κτιρίου Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΛΑΖ της Άννας Δημητρίου, με τίτλο
«Συνδυασμοί ετερογενών στοιχείων», 7 Μαρτίου
– 30 Απριλίου 2009, καφέ-μπαρ Bliss (Ερμού 51),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο «Αλέκος Φασιανός:
άγνωστα έργα από τη συλλογή Στέφανου Ζαχαριάδη»,
25 Φεβρουαρίου - 26 Απριλίου 2009, Κάζα Μπιάνκα
(Β. Όλγας 180 & Σοφούλη), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Rock Story» της Λείας
Βιτάλη, 13 Μαρτίου – 25 Μαΐου 2009, ΚΘΒΕ, Μονή
Λαζαριστών (σκηνή «Σωκράτης Καραντινός»), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη θεμελίωση του κτιρίου Νεδέλκου, 11 Μαρτίου – 24
Απριλίου 2009, Αγιορείτικη Εστία, κτίριο Νεδέλκου (Εγνατίας 109), Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ του Επίτιμου
Διδάκτορα του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής
του Α.Π.Θ. Jerome J.
Connor, καθηγητή του
«Massachusetts Institute
of Technology” (Βοστώνη/
Η.Π.Α.), με τίτλο «Future
Challenges for Civil
Engineering», 29 Απριλίου 2009, Αίθουσα Τελετών
του παλαιού κτηρίου της
Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ των Δημήτρη Μεράντζα
και İrfan Őnűrmen, με τίτλο «Διασταυρώσεις /
Intersections», 2 Απριλίου - 31 Μαΐου του 2009,
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ με τίτλο
«Κατασκευή Οδικών & Σιδηροδρομικών Γεφυρών.
Ανοίγματα μέχρι 60.00m.
Σύστημα “Τόξο του Οδυσσέα”», 29 Απριλίου 2009,
Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος
Τσιούμης» του Τμήματος
Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών, στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ «ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008»,
14 Απριλίου – 7 Ιουνίου
2009,, Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής, Μουσείο
Μπενάκη (Πειραιώς 138),
Αθήνα.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτλο «1ο
Διεθνές Συμπόσιο και
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο
Ενέργειας, Ανάλυσης
Κύκλου Ζωής και Αειφορίας», 4 – 6 Ιουνίου 2009,
ELCAS σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή δράση
COST C24 - COSTeXergy
και το UNEP/SETAC Life
Cycle Initiative, Νίσυρος.
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ΑΝΩ ΠΟΛΗ 1978 – 2009

Εξέλιξη των παρεμβάσεων στον παραδοσιακό οικισμό
του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης
Επιμέλεια: Μίλτος Μαυρομάτης, Αρχ/των Μηχ/κός
Το πρόβλημα της
διατήρησης οικιστικών
συνόλων απασχολεί εδώ
και δύο δεκαετίες τους
αρμόδιους φορείς.
Οι ελλείψεις βασικών
χώρων εξυπηρέτησης και η ανθυγιεινή
διαβίωση οδήγησαν
στην απομάκρυνση του
γηγενούς πληθυσμού
Η εικόνα του πληθυσμού
δυτικά της Άνω Πόλης
εξελίσσεται σε ένα
«γκέτο»
Μετά από τριάντα χρόνια
ανοικοδομήθηκαν περίπου 1700 ιδιοκτησίες,
αποκαταστάθηκαν μετά
από το 2000 15 διατηρητέες κατοικίες από
τους ιδιοκτήτες τους και
βρίσκονται σε εξέλιξη,
άλλες πέντε

Η Άνω Πόλη κατοικήθηκε από Έλληνες, Εβραίους και Τούρκους. Με την εγκατάσταση των
προσφύγων που ήρθαν από τη Μ. Ασία στη
δεκαετία του ΄20 διαμορφώθηκε ο χώρος του
οικισμού και απέκτησε έκδηλα παραδοσιακά
χαρακτηριστικά.
Η διαφύλαξη του ιστορικού οικισμού με τα βυζαντινά μνημεία και τις ζωντανές γειτονιές της,
έπρεπε να είχε προβλεφθεί από τα τέλη της δεκαετίας του ΄50.
Η ενέργεια αυτή απαιτούσε μια ισχυρή υποδομή
ως προς το αντικείμενο της διατήρησης με αποτελεσματικά προγράμματα τα οποία θα έδιναν
λύσεις στα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.
Ακόμη θα έπρεπε να αντιμετωπισθούν τα δύσκολα προβλήματα της συντήρησης των κτισμάτων που ήταν κατασκευασμένα από ‘τσατμά’ και
΄μπαγδατί’.
Την περίοδο αυτή και κυρίως στη δεκαετία του
΄60, η ραγδαία ανοικοδόμηση με το σύστημα της
αντιπαροχής, που αλλοίωσε τη φυσιογνωμία του
ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, επηρέασε αισθητά τον οικισμό της Άνω Πόλης.
Αξιόλογα παραδοσιακά κτίσματα κατεδαφίζονται αλλοιώνεται ο πολεοδομικός ιστός και ο
περιβάλλοντας χώρος των μνημείων. Διακόπτεται η πολεοδομική ενότητα της Άνω Πόλης κυρίως με τις οδούς Κασσάνδρου, Αγίου Δημητρίου
και τον άξονα με το κέντρο δια του Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου – Ι.Ν. Προφήτη Ηλία.
n ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Ο
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΄78
Η εικόνα που διαμορφώνεται στη δεκαετία του ΄70
είναι λυπηρή, παραδοσιακά κτίσματα τα περισσότερα εγκαταλειμμένα σε κακή κατάσταση, διάσπαρτες πολυώροφες ασυμβίβαστες κατασκευές
σε ευαίσθητα σημεία του οικισμού, αδιάφορα κτίσματα (παράγκες) και γραφικές κατοικίες που αντιστέκονται στην κοινωνική εξέλιξη της πόλης.
Το καθεστώς κυρίως των μικρών ιδιοκτησιών που
δεν μπορούσαν να ανοικοδομηθούν και αποτελούσαν το 40% περίπου των οικοπέδων της Άνω Πόλης
δημιούργησε το οικιστικό πρόβλημα.
Ο σεισμός του 1978 όξυνε το πρόβλημα, με αποτέλεσμα αριθμός παλαιών κατοίκων που είχαν την
οικονομική δυνατότητα να εγκατασταθούν σε άλλες
περιοχές της πόλη.
n ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ…
Αυτοί που έμειναν άρχισαν ένα αγώνα για την επίλυση του οικιστικού προβλήματος και την ανάπλαση του οικισμού που θα εξυπηρετούσε τις σύγχρονες ανάγκες.
Τη λύση την έδωσε τότε ο Θεσσαλονικιός Υπουργός
Δημοσίων Έργων Νικόλαος Ζαρντινίδης ο οποίος
με απόφαση του ανέθεσε την εκπόνηση όλων των
μελετών της ανάπλασης του οικισμού σε ομάδα
εργασίας με επικεφαλής τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο.
Σε συνεργασία με τους φορείς και το σύλλογο κατοίκων της Άνω Πόλης ολοκληρώθηκαν οι μελέτες
των ειδικών όρων δόμησης, του νέου ρυμοτομικού
σχεδίου, των ειδικών μελετών 32 οικοδομικών
τετραγώνων γύρω από τα Βυζαντινά μνημεία, που
νομοθετήθηκαν με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων.
Παράλληλα την περίοδο αυτή η ομάδα εργασίας

εισηγήθηκε το χαρακτηρισμό της Άνω Πόλης ως
παραδοσιακού οικισμού ώστε να ενταχθεί σε προγράμματα δανειοδότησης (1979) .
ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Θεωρώ υποχρέωσή μας να αναφερθώ μετά από
τριάντα χρόνια στο όραμα του αείμνηστου Υπουργού
Νίκου Ζαρντινίδη ο οποίος το 1979 παρουσιάζοντας
το νέο σχέδιο, με την ομάδα του καθηγητή Νίκου
Μουτσόπουλου σε κινηματογράφο της Άνω Πόλης
είχε δηλώσει « …θα προσπαθήσουμε τα κτίσματά
σας να αξίζουν πολύ περισσότερο από μια πολυκατοικία. Αυτή η περιοχή θα γίνει το ωραιότερο κόσμημα της πόλης…».
Όμως θα αναφερθώ και στον καθηγητή και δάσκαλό μας Νίκο Μουτσόπουλο και στις σκέψεις του
που είχαν διατυπωθεί το 1962 «….όσο μπορούμε
να πλησιάσουμε τα απομεινάρια της απολιθωμένης
ιστορίας, πριν χαθούν κάτω από τη σύνθλιψη των
εκσκαφέων…» και το όραμα αυτού για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κλίμακας της Άνω Πόλης
και της ανάμνησης των αρχιτεκτονικών μορφών που
κόσμησαν κάποτε αυτόν τον τόπο.
n ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Ο
Ν.ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ
Για την προώθηση της ανοικοδόμησης και της ανάπλασης του οικισμού δημιουργήθηκε το τμήμα της
Άνω Πόλης με απόφαση του Νίκου Ζαρντινίδη που
λειτουργεί μέχρι σήμερα στη Δ/νση Περιβάλλοντος
και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι νέες κατασκευές που αντικατέστησαν ερειπωμένα ταπεινά και αδιάφορα κτίσματα εντάχθηκαν στην
πλειονότητά τους επιτυχώς στον πολεοδομικό ιστό
της Άνω Πόλης.
Έγινε προσπάθεια διατήρησης της αμφιθεατρικής
διάταξης των οπτικών φυγών και της αρχιτεκτονικής κλίμακας της Άνω Πόλης.
Οι ειδικοί όροι δόμησης δίνουν τη δυνατότητα νέων
ογκοπλαστικών συνθέσεων με μετάπλαση αρχιτεκτονικών στοιχείων της παράδοσης. Οι νέες κατοικίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες οι
οποίες αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του οικισμού.
n ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Στη δεκαετία του ΄80 για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου κατασκευάστηκαν οι τρείς αρχαιολογικές διαδρομές οι οποίες ενοποίησαν τα βυζαντινά
μνημεία, με την καθοριστική υποστήριξη του τότε
Υπουργού Χ.Ο.Π Αντώνη Τρίτση.
Οι μελέτες είχαν εκπονηθεί από το τμήμα της Άνω
Πόλης της ΔΙΠΕΧΩ.ΚΜ. και τη ΔΕΠΟΣ η οποία και
ολοκλήρωσε τα έργα.
Η πρώτη αρχαιολογική διαδρομή ακολουθεί τον
άξονα από τον Άγιο Νικόλαο Ορφανό μέχρι τον πύργο της Αλύσεως (Τριγωνίου).
Η δεύτερη αρχαιολογική διαδρομή ακολουθεί τον
άξονα από τον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, Όσιο Δαυϊδ, Ιερά
Μονή Βλατάδων.
Η Τρίτη αρχαιολογική διαδρομή ακολουθεί τις
οδούς Σαχτούρη, Αλ. Παπαδοπούλου, Δημ. Πολιορκητού μέχρι την οδό Επταπυργίου.
Οι προδιαγραφές που τηρήθηκαν για την κατασκευή
των διαδρομών αφορούσαν:
- Διατήρηση - επανάχρησης των παλαιών υλικών
του οδοστρώματος που είχε καλυφθεί από ασφαλτικό τάπητα (κυβόλιθοι, ακανόνιστοι λίθοι κ.λ.π.).
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- Υπογείωση των εναερίων δικτύων (ΔΕΗ, ΟΤΕ).
- Επισκευή και χρωματική αποκατάσταση των όψεων
των παλαιών κτισμάτων κατά μήκος των διαδρομών.
- Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων.
n ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ 614
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Η συνολική έκταση των παρεμβάσεων κάλυψε
30.500 τ.μ. και αποκαταστάθηκαν τα κτιριακά μέτωπα 614 παλαιών κατοικιών (550.000.000 δρχ. με
τιμές του ΄80).
Για την αναβάθμιση του προβληματικού οικισμού
της Άνω Πόλης έγιναν πολλές προσπάθειες από τη
Δημόσια Διοίκηση.
Οι εμπειρίες από την αναβίωση υποβαθμισμένων
ιστορικών τόπων μας έχουν διδάξει ότι είναι πολύ
δύσκολο να επιτευχθεί ολοκληρωμένη ανάπλαση.
Στην περίπτωση της Άνω Πόλης ενός οικισμού
μέσα στο αστικό κέντρο που έχει διαμορφωθεί από
όγκους μπετόν είναι ελάχιστες οι πιθανότητες επίλυσης των βασικών προβλημάτων της διατήρησης.
Ο πολίτης σήμερα θέλει να ικανοποιήσει τις ανάγκες που η σύγχρονη κοινωνία το απαιτεί.
Πολλά από τα εναπομείναντα κτίσματα δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στις λειτουργικές ανάγκες μιας
σημερινής οικογένειας.
n ΤΟ «ΓΚΕΤΟ» ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ Η «ΣΤΕΙΡΑ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
Οι ελλείψεις βασικών χώρων εξυπηρέτησης και η
ανθυγιεινή διαβίωση οδήγησαν στην απομάκρυνση
του γηγενούς πληθυσμού με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να αυξηθεί η είσοδος στον οικισμό διαφορετικών φυλών.
Η εικόνα του πληθυσμού δυτικά της Άνω Πόλης
εξελίσσεται σε ένα ¨γκέτο¨ και τείνει να επεκταθεί.
Το πρόβλημα της διατήρησης οικιστικών συνόλων
απασχολεί εδώ και δύο δεκαετίες τους αρμόδιους
φορείς.
Χαρακτηρίστηκαν σύνολα και μεμονωμένα κτίσματα
ως διατηρητέα από το ΥΠΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΜΑΘ.
Εφαρμόστηκε μια στείρα διατήρηση χωρίς προγράμματα αποκατάστασης – επανάχρησης.
Οι Υπηρεσίες δεν έχουν τις δυνατότητες να προχωρήσουν σε μια ανατροπή της αρνητικής εικόνας της
διατήρησης με αποτέλεσμα η προσπάθεια διαφύλαξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς να παραμένει
προσπάθεια να δυσφημείται απέναντι στον πολίτη
και τελικώς να εγκαταλείπεται.
n Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης να εντάξει
στο πρόγραμμα των έργων ΟΠΠΕΘ ΄97 την αποκατάσταση αριθμού παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων, είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα της 20ετίας.
Με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ αγοράστηκαν
και επισκευάστηκαν – ανακατασκευάστηκαν δέκα
διατηρητέα κτίρια (2.500.000.000 δρχ. με τιμές ΄90)
Το 1998 μετά από είκοσι χρόνια επίπονης προσπάθειας από το Γραφείο της Άνω Πόλης της ΔΙΠΕΧΩ
Κ.Μ. για την ανάπλαση της Άνω Πόλης και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μελετών, οδήγησαν
στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να γίνουν διορθωτικές
επεμβάσεις στους ειδικούς όρους δόμησης και το
ρυμοτομικό σχέδιο.
Με εισήγηση μας στον αρμόδιο Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης συστήθηκε ομάδα εργασίας με
εκπροσώπους των φορέων της πόλης, το σύλλογο
κατοίκων Άνω Πόλης, με ειδικό σύμβουλο τον κα-

θηγητή Νίκο Μουτσόπουλο, και το Γραφείο της Άνω
Πόλης της ΔΙΠΕΧΩ Κ.Μ. ως υπεύθυνο συντονιστή
της Ομάδας.
n ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τα προβλήματα της ανοικοδόμησης, του ρυμοτομικού σχεδίου και της διατήρησης της αρχιτεκτονικής
και πολεοδομικής φυσιογνωμίας της Άνω Πόλης
και η επίλυση αυτών που κατατέθηκαν στην ομάδα
από την ΔΙΠΕΧΩ Κ.Μ. έγιναν αποδεκτά και οι μελέτες – εισηγήσεις που προωθήθηκαν στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΥΜΑΘ νομοθετήθηκαν με προεδρικά
διατάγματα και αποφάσεις το 1999, 2000, 2002, και
2007.
Συνοπτικά αναφέρω:
Ειδικοί όροι δόμησης (συμπλήρωση του Π.Δ. του
1979).
1. Απαγόρευση της συνένωσης οικοπέδων ώστε
να αποφευχθεί η ανάπτυξη μεγάλων οικοδομικών
όγκων.
2. Μείωση του συντελεστή δόμησης, των υψών και
της κάλυψης.
3. Σε περίπτωση καταστροφής των διατηρητέων κτιρίων αυτά ανακατασκευάζονται στην ίδια θέση με
την ίδια αρχιτεκτονική ογκοπλασία.
4. Περιοριστικούς όρους και απαγορεύσεις στις
χρήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
στα ευαίσθητα σημεία του οικισμού κ.α.
Ρυμοτομικό σχέδιο (τροποποίηση του Π.Δ. του
1980)
1.Κατάργηση των εκτεταμένων – διαμπερών διανοίξεων που αλλοίωναν τον πολεοδομικό ιστό.
2.Κατάργηση των διανοίξεων στην περικάστρια ζώνη
και επέκταση της ζώνης πρασίνου – προστασίας των
τειχών.
3.Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου
των βυζαντινών μνημείων και οριοθέτηση τριών αρχαιολογικών χώρων.
4. Νομοθέτηση της κυκλοφοριακής μελέτης με
¨mini bus¨.
5. Πρόβλεψη ¨parking: εντός των ιδιοκτησιών.
Παράλληλα χαρακτηρίστηκαν 330 κτίρια και πολεοδομικά στοιχεία ως διατηρητέα.
Τα Π.Δ. και τις αποφάσεις υπέγραψαν οι Υπουργοί
Μακεδονίας – Θράκης Ιωάννης Μαγκριώτης και
Γεώργιος Καλατζής οι οποίοι έδειξαν και αυτοί ιδιαίτερη ευαισθησία για την ανάδειξη του ιστορικού
οικισμού της Θεσσαλονίκης.
n 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…
Εν κατακλείδι μετά από τριάντα χρόνια ανοικοδομήθηκαν περίπου 1700 ιδιοκτησίες, αποκαταστάθηκαν
μετά από το 2000 15 διατηρητέες κατοικίες από τους
ιδιοκτήτες τους και βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες πέντε .
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σήμερα προωθεί τις αναπλάσεις των κοινοχρήστων χώρων ξεκινώντας από
την ανατολική περιοχή της Άνω Πόλης.
Οι επόμενες δράσεις θα αφορούν στην ανάδειξη των
Βυζαντινών τειχών.
Οι προτάσεις μας προβλέπουν τη διατήρηση ορισμένων οικοδομικών νησίδων οι οποίες δεν είναι
σε επαφή και δε βλάπτουν το τείχος, και φυσικά την
απαγόρευση της οικοπεδοποίησης της ζώνης πρασίνου – προστασίας των βυζαντινών τειχών. n

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης
προωθεί τις αναπλάσεις
των κοινοχρήστων χώρων ξεκινώντας από την
ανατολική περιοχή της
Άνω Πόλης.
Οι επόμενες δράσεις θα
αφορούν την ανάδειξη
των Βυζαντινών τειχών.
Οι προτάσεις μας προβλέπουν την διατήρηση
ορισμένων οικοδομικών
νησίδων οι οποίες δεν
είναι σε επαφή και δεν
βλάπτουν το τείχος
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Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
της Έλλης Γκαλά-Γεωργιλά, Π
Τόπος δεμένος άρρηκτα με την τύχη της Θεσσαλονίκης, με μακριά πορεία που διατρέχει τους
αιώνες αλλάζοντας μόνο πρόσωπο και ονόματα είναι η πλατεία Ελευθερίας. Εκκλησιαστική
Σκάλα, Πύργος της Αποβάθρας, El Monturo, Τοπ
Χανέ, πλατεία Ολύμπου. Πάντα πολυσύχναστη
και πολύβουη, συνυφασμένη με τις ζωές των
ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν εδώ. Πόλεμοι, πολιορκίες, λεηλασίες και ηρωικές άμυνες
εναλλάσσονταν με εποχές ειρήνης και ευημερίας. Το τείχος που τη διέσχιζε για αιώνες στη
βυζαντινή και την οθωμανική περίοδο κατεδαφίστηκε τελετουργικά, όταν το απαίτησαν οι καιροί,
για να δώσει τη θέση του σε λαμπρά κτίρια, που
χάθηκαν κι αυτά με τη σειρά τους από την αδηφάγα πυρκαγιά του 1917 αφήνοντας ίχνη μόνο σε
παλιές καρτ ποστάλ.
Η ιστορία των μεταμορφώσεων της πλατείας παρουσιάζεται σε έναν τόμο 230 σελίδων με τον τίτλο «Η πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη - Ο
χώρος, οι άνθρωποι, η ιστορία» σε επιμέλεια της
συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Έλλης ΓκαλάΓεωργιλά. Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από την

Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου
Ελλάδος, ενώ στα κείμενα συνεργάστηκαν εκτός
από την επιμελήτρια του τόμου η συνάδελφος δρ
αρχιτέκτων Χριστίνα Ζαρκάδα-Πιστιόλη και ο
συγγραφέας Αλέξανδρος Γρηγορίου.
Η έρευνα σε αρχεία (κτηματολογικά, τεχνικά,
πολεοδομικά κτλ.), καθώς και σε βιβλιογραφικές πηγές και η επεξεργασία παλιών χαρτών της
περιοχής οδήγησαν σε προτάσεις για την πορεία
του θαλάσσιου τείχους και τις διαδοχικές μεταπλάσεις του χώρου και ανέδειξαν ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για τις πρωτοποριακές τεχνικές που
εφαρμόσθηκαν στην περιοχή στα νεότερα χρόνια.
Παρουσιάζονται επίσης τα κτίρια της πλατείας
και αναλύεται ο ρόλος τους στην εξέλιξη του πολεοδομικού ιστού της Θεσσαλονίκης.
Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής
στα οποία εστιάζει ο τόμος, ο οποίος φιλοδοξεί
να προσφέρει κάτι παραπάνω στον αναγνώστη
από μια απλή αφήγηση ιστορικών γεγονότων και
παράθεση καρτ ποστάλ και φωτογραφιών.
Το πρώτο είναι η συνέχεια αλλά ταυτόχρονα η
αέναη αλλαγή του χώρου. Η εξελικτική αυτή δια-

δικασία παρουσιάζεται με χάρτες κάθε ιστορικής
περιόδου, οι οποίοι σχεδιάστηκαν από την αρχή,
συσχετισμένοι μεταξύ τους με βάση κοινά στοιχεία, που επιβίωναν από τη μία εποχή στην άλλη.
Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η
ζωή που έσφυζε πάντα εδώ και αποδίδεται με
μαρτυρίες, οι οποίες αντλήθηκαν από πηγές
κατάλληλες για κάθε εποχή, κείμενα (ιστορικά,
αγιολογικά, λογοτεχνικά, ανταποκρίσεις εφημερίδων κ.ά.), με σύγχρονες προς τα γεγονότα
αφηγήσεις.
Το τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι τα πρόσωπα που έζησαν και δημιούργησαν στην περιοχή και που τα ανακαλύπτει κανείς στα πιο απίθανα
σημεία: σε έγγραφα κτηματολογικά, στα αρχεία
της Πολεοδομίας, σε επίσημες αναφορές…
Αναδύθηκαν μορφές που εντυπωσιάζουν με το
κουράγιο και τη δύναμή τους. Ιστορίες ανθρωπιάς και αγώνα, που μόνο αυτές αρκούν για να
δώσουν απάντηση στο ερώτημα που υποβάλλουν
συχνά πολλοί σκεπτικιστές: άραγε έχει νόημα και
προσφέρει κάτι ουσιαστικό η στροφή και η έρευνα στο παρελθόν; n
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΩΝ
& ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΦΥΡΩΝ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤΟ ΑΠΘ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 5ης BIENNALE

Παρουσίαση, 29 Απριλίου
Έπαινο για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Σχολών Αρχιτεκτονικής Τοπίου,
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 5ης
BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ τον περασμένο Σεπτέμβριο, έλαβε το ΑΠΘ. Το πανεπιστήμιο συμμετείχε στην έκθεση με το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων και το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική Τοπίου», ύστερα από ανοικτή πρόσκληση.
Ο έπαινος απονεμήθηκε από την κριτική επιτροπή για το βραβείο «Αmics d’UPC», το οποίο
κέρδισε η Αρχιτεκτονική Σχολή του Μιλάνου. Με
έπαινο τιμήθηκε επίσης η Σχολή Αρχιτεκτονικής
Τοπίου του Εδιμβούργου. Η έκθεση περιοδεύει
σε πόλεις της Ευρώπης και έχει προσκληθεί να
φιλοξενηθεί από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων στη
Θεσσαλονίκη το Φθινόπωρο του 2009.
Αναλυτικότερα, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων συμμετείχε στην έκθεση με τις ακόλουθες 10 προτάσεις Πτυχιακών Εργαστηρίων ή Διπλωματικών
Εργασιών:
- «Πέρα από το ρυμοτομικό διάγραμμα. Κατοικία
και ελεύθεροι χώροι στην επέκταση Λαμίας»,
Τσοτουλίδου Σωτηρία, Διπλωματική εργασία.
Επιβλ.: Α. Καυκούλα, Α. Γερολύμπου
- «Πάρκο στον παραλίμνιο Ιωαννίνων», (εικ.1)
Μωυσιάδης Δήμος, Τσίτσικας Χάρης, Διπλωματική εργασία. Επιβλ.: Ε. Σακελλαρίδου
- «Ακούγοντας το χώρο της Formula 1», Βατσέρη Μαριλένα, Διπλωματική εργασία. Επιβλ.: Ε.
Τεντοκάλη
- «Δια-σταση ροών», Βουδούρη Ευδοκία, Διπλωματική εργασία. Επιβλ.: Ε. Τεντοκάλη
- «Ανακτώντας την ταυτότητα του σύγχρονου
αστικού τοπίου. Σχεδιασμός πλέγματος υπαίθριων χώρων στην περιοχή Ειρήνη, Ν. Φιλαδέλφειας, Αττικής», Ξενοδημητροπούλου Μαρίνα, Φωτσιτζή Χρυσούλα, Διπλωματική εργασία. Επιβλ.:
Μ. Τρατσέλα
- «Ψηφιακό [χωρο] Δικτύωμα», Σκούρτης Θεοφάνης, Διπλωματική εργασία. Επιβλ.: Ν. Τσινίκας
- Μάθημα: «Αρχιτεκτονική καθ’ υπερβολήν»,
Μαρουλάς Κώστας, Νευραδάκης Μιχάλης. Επιβλ.: Α. Διδασκάλου Γ. Παπακώστας, Σ.Τσιτιρίδου.
- Μάθημα: «Σχεδιασμός Τοπίου, Αστικών Υπαίθριων Χώρων», Ξανθογεώργη Μάρα, Ζεάκη Γιωργία . Επιβλ.: Μ. Ανανιάδου, Μ. Τρατσέλα
- Μάθημα: «Αστικές στρατηγικές: η πόλη ανακτά
το ‘’πάρκο’’ της», Αβραμίδης Άλκης, Δερδελάκου
Σαβίνα, Φανού Εβίτα. Επιβλ.: Α. Παπαδοπούλου,
Τ. Τέλλιος
Μάθημα: «Αστικές στρατηγικές: η πόλη ανακτά
το «πάρκο» της», Γούσια Μαρία, Καντά Ελένη,
Σαΐτα Χλόη. Επιβλ.: Α. Παπαδοπούλου, Τ. Τέλλιος
- Μάθημα: «Μεταβατικοί τόποι», Βλαγοΐζου Μαρία, Πετράκη Αλκμήνη, Φάνου Εβίτα. Επιβλ.: Α.
Αλεξοπούλου, Α. Λαδά, Θ. Παπαδόπουλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονικής Τοπίου συμμετείχε
με επτά προτάσεις που εκπονήθηκαν στο πλαί-

σιο των Μαθημάτων: Σχεδιασμός τοπίου, αστικών
υπαίθριων χώρων και Σχεδιασμός περιαστικού,
αγροτικού και φυσικού τοπίου, ή Μεταπτυχιακών
Διατριβών:
- Μάθημα: Σχεδιασμός τοπίου, αστικών υπαίθριων χώρων, «Ανασχεδιασμός του μνημειακού
άξονα Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη» (εικ.2), Γ.
Γρεβενάρης, Κ. Κηρυττοπούλου. Επιβλ.: Μ. Ανανιάδου - Τζημοπούλου
- Μάθημα: Σχεδιασμός τοπίου, αστικών υπαίθριων χώρων, «Ανασχεδιασμός του μνημειακού
άξονα Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη», Α. Παπαϊωάννου, Δ. Σωτηριάδης. Επιβλ.: Μ. Ανανιάδου
– Τζημοπούλου
- Μάθημα: Σχεδιασμός περιαστικού, αγροτικού
και φυσικού τοπίου, “Landscape of “Beauty”, Γ.
Γρεβενάρης, Κ. Κηρυττοπούλου. Επιβλ.: Ι. Τσαλικίδης
- Μάθημα: Σχεδιασμός περιαστικού, αγροτικού
και φυσικού τοπίου «Μυθικό Πανόραμα» (εικ.4),
Δ. Παναγιώτου, Α. Παπαϊωάννου. Επιβλ.: Ι. Τσαλικίδης
- Μάθημα: Σχεδιασμός περιαστικού, αγροτικού
και φυσικού τοπίου, «Μεσογειακό Γαστρονομικό
Πάρκο», Δ. Ζαβράκα, Κ. Παπανδρέου. Επιβλ.: Ι.
Τσαλικίδης
- «Σχεδιασμός αρχαιολογικών τοπίων. Ο αρχαιολογικός χώρος στο λόφο της Καστρίτσας Ιωαννίνων. Πρόταση ανάδειξης», Α. Παπαϊωάννου, Μεταπτυχιακή Διατριβή. Επιβλ.: Σ. Ζαφειρόπουλος
- «Οι μικροκλιματικές συνθήκες ως παράμετροι
σχεδιασμού των αστικών υπαίθριων χώρων:
Εφαρμογή στον ανασχεδιασμό υπαίθριου χώρου
της Καλαμαριάς», Δ. Τέλη, Μεταπτυχιακή Διατριβή. Επιβλ.: Κ. Αξαρλή n

εικόνα 1

εικόνα 2

Παρουσίαση με τίτλο «Κατασκευή Οδικών &
Σιδηροδρομικών Γεφυρών. Ανοίγματα μέχρι
60.00m. Σύστημα “Τόξο του Οδυσσέα”», θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη
29 Απριλίου. Η εκδήλωση, στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο
Αλέξανδρος Τσιούμης του Τμήματος Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών, στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, ώρα 13.00 (διάρκεια παρουσίασης
90 λεπτά).
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
1. Μέθοδοι κατασκευής γεφυρών γενικώς
Αλέξανδρος Μάντζαρης, Πολ. Μηχ.M.Sc.
2. Τόξο του Οδυσσέα – Ανάλυση
Νίκος Πνευματικός, Δρ. Πολ. Μηχ.
3. Ειδική μέθοδος προκατασκευής οδικών και
σιδηροδρομικών γεφυρών με τη δοκό “Τόξο του
Οδυσσέα
Γιάννης Μάντζαρης, Πολ. Μηχ.
4. Σύστημα Δίας – Γέφυρες μικρών και μεσαίων
ανοιγμάτων μέχρι 25m, Γεωργία Τσιμπουκάκη,
Πολ. Μηχ. M.Sc.
5. Παραδείγματα κατασκευής γεφυρών με τη
δοκό “Τόξο του Οδυσσέα” , Γιάννης Μάντζαρης,
Πολ. Μηχ.
Πληροφορίες: τηλ. 210 6516341, κ. Νεφέλη Παπανδρέου n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΛΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ...ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ!
Πλωτές πολιτείες, όπου ο καθένας θα έχει τη
δυνατότητα να δοκιμάζει νέα πολιτειακά συστήματα, αλλά και οικολογικές καινοτομίες μπορεί
να φαντάζουν τώρα ουτοπικές, αλλά το Ινστιτούτο
Seasteading ισχυρίζεται ότι πιθανότατα σε τρία
χρόνια να έχει έτοιμη την πρώτη. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
είναι μάλλον υπεραισιόδοξο, αλλά το Seasteading
δεν είναι το μόνο τέτοιο εγχείρημα. Η Lilypad
City, έμπνευση του Βέλγου αρχιτέκτονα Vincent
Callebaut, παρουσιάστηκε την περασμένη χρονιά
και εντυπωσίασε. Στόχος της πόλης-νούφαρο θα
είναι να στεγάσει όλους εκείνους που θα μείνουν
άστεγοι λόγω των φυσικών καταστροφών, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν από την αύξηση της
στάθμης των ωκεανών. H Lilypad θα είναι απόλυτα αυτόνομη και θα έχει την ικανότητα να πλέει σε
όλες τις θάλασσες του κόσμου. Οι ενεργειακές
της ανάγκες θα καλύπτονται από πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, ενώ τα «γεωγραφικά» της
χαρακτηριστικά ποικίλλουν. Ο Callebaut φρόντισε το παράξενο αυτό «νησί» να διαθέτει τεχνητά
βουνά και πεδιάδες, για να μην είναι βαρετό για
τους κατοίκους, ενώ η τεχνητή λίμνη στο κέντρο
του θα λειτουργεί ως συλλέκτης του βρόχινου
νερού, το οποίο στη συνέχεια θα καθαρίζεται
και θα μετατρέπεται σε πόσιμο για να καλύψει
τις ανάγκες της πολιτείας. Στην περίπτωση του
Ινστιτούτου Seasteading στόχος είναι να δοθεί η
ευκαιρία σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν στην
πράξη νέα πολιτεύματα, μια κίνηση που θα ήταν
δύσκολα πραγματοποιήσιμη στις ήδη υπάρχουσες
χώρες, χωρίς τη διατάραξη των ισορροπιών, αλλά
κυρίως χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των… πολιτών.
Ένα ακόμα τέτοιο έργο είχε ανακοινωθεί στα τέλη
της δεκαετίας του ’90, πρόκειται για το «Freedom
Ship», η κατασκευή του οποίου θα ξεκινούσε το
2005 στα παράλια της Τουρκίας, όμως για την ώρα
το εγχείρημα φαίνεται ότι έχει παγώσει.
Όποια κι αν είναι όμως η τύχη αυτών των τριών
σχεδίων, το βέβαιο είναι ότι η ιδέα έχει αρχίσει
να ριζώνει στη φαντασία πολλών τολμηρών κατασκευαστών και είναι ζήτημα χρόνου μέχρι να
αποκτήσει η ανθρωπότητα την τεχνολογία που θα
κάνει το όνειρο πραγματικότητα!

(Ελεύθερος Τύπος 21/3/2009)

ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑ Η ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ;
Σε νέα Κορώνεια εξελίσσεται η λίμνη Βεγορίτιδα
στον νομό Πέλλας. Αφού βιάσθηκε επί σειράν
ετών από την υπεράντληση της ΔΕΗ, αφού οι
γεωτρήσεις προ ετών εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν
τις 2.000 και ποτέ δεν έγινε επίσημη καταγραφή, αφού η στάθμη της έπεσε κατά 35 μέτρα και
εκατοντάδες αγρότες έσπευσαν να καταπατήσουν
την έκταση που αποκαλύφθηκε, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κάρτας προειδοποιεί με επιστολή του τα
υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
ότι «αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η λίμνη θα
καταλήξει νερόλακκος».
(Ελευθεροτυπία 18/3/2009)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
Να μη δεχτούν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων
που έχουν κλείσει τους ημιυπαίθριους να πληρώσουν νέα χαράτσια προκειμένου να διευθετηθεί
το θέμα- αφού έχουν ήδη πληρώσει- αναφέρει με
ψήφισμά της η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.
«Η άρνηση του χρήστη να δεχτεί νέα υπέρογκα
χαράτσια πρέπει να είναι δεδομένη, όταν μάλιστα
στο μεγαλύτερο ποσοστό για τον ημιυπαίθριο “ως
κλειστό χώρο” έχει πληρώσει: τον πωλητή, την
Εφορία, το ΙΚΑ, τον Δήμο, τη ΔΕΗ», επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα. Σύμφωνα με την
Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, «ο κλειστός
ημιυπαίθριος χώρος δεν μπορεί να νομιμοποιηΕΞΑΡΣΗ ΣΤΑ DEALS ΓΙΑ ΑΠΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
θεί, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό
O άνεμος και ο ήλιος δίνουν ώθηση στις συγχω- στο βαθμό που αυξάνει το συντελεστή δόμησης
νεύσεις και εξαγορές στον κλάδο των ανανεώσι- και θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα και
μων πηγών ενέργειας. Το 2007 και το 2008 έκλει- παρενέργειες σε σχέση με ιδιοκτησίες στις οποίσαν 441 συμφωνίες στον κλάδο των ανανεώσιμων ες εφαρμόζεται ο νόμος».
πηγών με συνολική αξία που ανήλθε σε 70,3 δισ. (Τα Νέα 24/3/2009)
δολάρια. Μάλιστα η ηλιακή ενέργεια ξεπέρασε
την υδροηλεκτρική ως η δεύτερη μεγαλύτερη ΤΟ 2010 ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
κατηγορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
την αιολική, καθώς υπολογίζεται στο 20% του Το 2010 θα ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού
συνόλου των συμφωνιών ΑΠΕ. Σε έρευνα της πετρελαίου Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη, που
ΡricewaterhouseCoopers (ΡwC) επισημαίνεται αναμένεται να κοστίσει 1,2 δισ. δολάρια, ενώ τον
πάντως ότι ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής Ιούνιο θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο με το
κρίσης είναι αισθητός όσον αφορά την εμπορική οποίο το έργο θα χαρακτηρίζεται ως εθνικής σηαξία των συμφωνιών, η οποία σημείωσε πτώση, μασία, προκειμένου να λυθούν γραφειοκρατικά
παρ΄ όλο που έκλεισαν πολλά deals. Γενικότερα, ζητήματα μεταξύ των οποίων ο τρόπος απαλλοτριτο 1/4 των συμφωνιών στην ενέργεια αφορά τις ώσεων των εδαφών διέλευσης του αγωγού. Όπως
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την τεχνολογία. τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, μετά τη συνάντηση
Επίσης η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες που είχε με τον πρόεδρο της ρωσικής εταιρείας
πηγές υπολογίζεται στο ένα δέκατο της αξίας πετρελαίου Transneft, Νικολάι Τοκάρεφ, η βούτων συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ευρύτερο ληση των τριών πλευρών που συμμετέχουν στο
τομέα της ενέργειας. Οι συμφωνίες παραγωγής έργο, δηλαδή ελληνικής, ρωσικής και βουλγαριηλιακής ενέργειας τετραπλασιάστηκαν σε αριθμό, κής, είναι να προχωρήσει ο αγωγός το συντομόενώ η συνολική αξία τους υπερτετραπλασιάστη- τερο δυνατό. Υπήρξε, εξάλλου, η διαβεβαίωση ότι
κε το 2008 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. τα πάντα προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος
Το μέσο μέγεθος μιας συμφωνίας για παραγωγή και όπως είπε ο επικεφαλής της Τransneft, σύηλιακής ενέργειας αυξήθηκε επίσης- από τα 76,7 ντομα ολοκληρώνεται η σχετική μελέτη. Στη χθεεκατ. δολάρια το 2007 σε 89,3 εκατ. δολάρια το σινή συνάντηση συζητήθηκαν και οι προοπτικές
2008. Κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο λαμβάνουν της συμμετοχής των ελληνικών εταιρειών στην
μέτρα για να αυξήσουν το μερίδιο των ανανεώσι- κατασκευή και στην εκμετάλλευση του συγκεκριμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας.
μένου έργου.
(Το Βήμα 18/3/2009)
(Απογευματινή 27/3/2009)
ΕΧΟΥΜΕ 18.000 ΦΥΤΑ, ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΦΥΤΕΨΟΥΜΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ...
Στο φυτώριο του Δήμου Αθηναίων παράγονται
εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα για τις πλατείες και
τα πάρκα. Την ώρα που οι Αθηναίοι φτιάχνουν
αυτοσχέδια πάρκα στο κέντρο της πόλης –Ναυαρίνου και Ζωοδόχου Πηγής–, ο δήμος κόβει και
τα ήδη υπάρχοντα δέντρα για να φτιάξει πάρκινγκ
– Κύπρου και Πατησίων. Την ώρα που η αναρχία
στη δόμηση και η επέλαση των εμπορικών κέντρων συνεχίζεται σε βάρος των διεκδικούμενων
ελεύθερων χώρων, το φυτώριο του Δήμου Αθηναίων παράγει εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα και
θάμνους ετησίως που προορίζονται για τις πλατείες και τα πάρκα της πόλης.
Κι όμως περισσότερα από 18.000 έτοιμα φυτά
–2.700 δέντρα και 15.000 θάμνοι– παραμένουν
κλεισμένα στα συρματοπλέγματα του φυτωρίου
της οδού Κατεχάκη, ενώ 2.500 μικροί χώροι στο
Δήμο Αθηναίων –σύμφωνα με τη Χάρτα Πρασίνου– παραμένουν αναξιοποίητοι. [...] «Οι ελεύθεροι χώροι της πόλης είναι όλοι καλυμμένοι και
φυτεμένοι. Δυστυχώς δε μας λείπουν τα φυτά,
αλλά οι ελεύθεροι χώροι για να τα βάλουμε», λέει
ο Δημήτρης Κυριακάκης, διευθυντής του φυτωρίου.
(Ελεύθερος Τύπος 18/3/2009)

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ …ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Με βιομάζα αγκινάρας θα λειτουργεί από το 2010
ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Καρδιάς, στον οποίο
θα εφαρμοστεί η συνδυασμένη καύση λιγνίτη
και βιομάζας, που θα παράγεται από ενεργειακά
φυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κοζάνης προωθεί την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη διασύνδεση της κατανάλωσής
τους από τη ΔΕΗ. “Στόχος μας είναι η τροφοδότηση των μονάδων της ΔΕΗ με βιομάζα, προκειμένου να εμπλουτίσει το καύσιμο μείγμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την ενεργοποίηση
των αγροτών της περιοχής μας που προτίθενται να
δραστηριοποιηθούν στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών”. Συστηματικές γεωπονικές μελέτες
που εκπονήθηκαν στην περιοχή έδειξαν ότι η
πιο ενδεδειγμένη καλλιέργεια για την παραγωγή
βιομάζας είναι αυτή της αγριοαγκινάρας. Κατόπιν
τούτου, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση υλοποιεί ένα
πιλοτικό πρόγραμμα καλλιέργειας αγριοαγκινάρας σε έκταση 4.000 στρεμμάτων. Η καλλιέργεια
του ενεργειακού φυτού ξεκινά από την προσεχή
καλλιεργητική περίοδο. Τον πρώτο χρόνο προβλέπεται να παραχθούν μόλις πέντε με έξι τόνοι, καθώς η καλλιεργούμενη έκταση θα είναι
μικρή. Το δεύτερο χρόνο εκτιμάται ότι, με βάση
την ανταπόκριση των αγροτών στην πρωτοποριακή καλλιέργεια, τα καλλιεργούμενα στρέμματα θα
ανέλθουν σε 4.000 και η παραγωγή αγκινάρας σε
6.000 τόνους.
(Μακεδονία 28/3/2009)
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ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 35.000 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ
Αποφασισμένοι να «πατήσουν πόδι» εμφανίζονται δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι των ΤΕΙ, ιδιαίτερα οι μηχανικοί, καθώς εκκρεμεί η έκδοση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων για 23 ειδικότητες.
Η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), που εκπροσωπεί
35.000 πτυχιούχους των ΤΕΙ, πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΧΩΔΕ,
στην Αθήνα. Στη συγκέντρωση πήραν μέρος και
καθηγητές των ΤΕΙ, ύστερα από σχετική απόφαση
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΣΕΠ) των ιδρυμάτων. Οι παραπάνω
φορείς ζητούν την άμεση έκδοση όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων μηχανικού
ΤΕΙ, που εκκρεμούν, παρότι εγκρίθηκαν ομόφωνα
από το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ). Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα
παραμένουν 23 ειδικότητες των ΤΕΙ, εκ των οποίων οι 12 αφορούν τους αποφοίτους των Σχολών
Τεχνολογικών Εφαρμογών. Πρόκειται για τους
πτυχιούχους: 1. Ηλεκτρολογίας, 2. Μηχανολογίας, 3. Ναυπηγικής, 4. Οχημάτων, 5. Κλωστοϋφαντουργίας, 6. Ενεργειακής Τεχνολογίας, 7. Αυτοματισμού, 8. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
9. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, 10. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, 11. Ανακαίνισης και
Αποκατάστασης Κτιρίων και 12. Γεωτεχνολογίας
και Περιβάλλοντος.
(Αγγελιοφόρος 23/3/2009)

ΠΤΩΣΗ 8,4% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΟ 2008
Πτώση της τάξης του 8,4% σημείωσαν οι τιμές
πώλησης των κατοικιών κατά τη διάρκεια του
2008, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να καταγράφεται κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, όταν
έγιναν περισσότερο αισθητές οι συνέπειες της
οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του
δείκτη Propindex, που βασίζεται στις εκτιμήσεις
ακινήτων που πραγματοποιούν οι μεγαλύτερες
τράπεζες (34.000 εκτιμήσεις το 2008). Τα συμπεράσματα της έρευνας για το 2008 αποτυπώθηκαν
στο πλαίσιο χθεσινής ημερίδας του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) για
την αγορά ακινήτων. Στην ομιλία του ο πρόεδρος
του ΕΒΕΑ, κ. Κων. Μίχαλος, τοποθέτησε την πτώση των τιμών των κατοικιών στο 15%, ενώ εκτίμησε ότι κατά το τρέχον έτος θα πρέπει να αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 10%. «Ηδη κατά τον
Ιανουάριο του 2009, οι οικοδομικές άδειες που
εκδόθηκαν ήταν μειωμένες κατά 25% συγκριτικά
με τον αντίστοιχο μήνα του 2008. Η υποχώρηση
της ζήτησης είναι δεδομένη, με το πλήγμα να
είναι ισχυρότερο στα νεόδμητα ακίνητα, καθώς
μόνο στις παλιότερες κατοικίες καταγράφεται κινητικότητα» ανέφερε ο κ. Μίχαλος.
(Η Καθημερινή 19/3/2009)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΑΘ
Συνεδρίασε την Πέμπτη η Διυπουργική ΕπιτροΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
πή Αποκρατικοποιήσεων, με τη συμμετοχή των
Με ενέργεια από τον ήλιο θα καλύπτονται οι ανά- υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννη
γκες της περιοχής Σκήτη Αγίου Αθανασίου, στο Παπαθανασίου, Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη,
Άγιον Όρος, όπου η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, σε συνερ- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης
γασία με την BP Solar, ολοκλήρωσε την εγκατά- Πάλλη-Πετραλιά, Τουριστικής Ανάπτυξης Κωνσταση φωτοβολταϊκής μονάδας ισχύος 3,4 κιλο- σταντίνου Μαρκόπουλου και Μακεδονίας-Θράβάτ. Η ενέργεια θα αποθηκεύεται σε μπαταρίες κης Σταύρου Καλαφάτη. Η Επιτροπή αποφάσισε
ώστε να είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Η λύση τη διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης μετοαυτή επελέγη επειδή η μορφολογία του εδάφους χών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως και 49%
στην περιοχή δεν επιτρέπει τη διασύνδεση με το του μετοχικού κεφαλαίου, της εταιρείας Ελληνικό
δίκτυο. Η μονάδα εγκαταστάθηκε στα Καυσοκα- Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ. Επίσης, αποφάσισε τη διελύβια, που ανήκει στη Μονή Μεγίστης Λαύρας.
ρεύνηση της δυνατότητας εξεύρεσης στρατηγικού
(Ελεύθερος Τύπος 27/3/2009)
επενδυτή για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙ- (Ελεύθερος Τύπος 27/3/2009)
ΝΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αυστηρότερα μέτρα για τη διακίνηση του μαύρου Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
χρήματος καθιερώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
καθώς ακόμα και για ποσά της τάξης των 1.000 Την πρωτοκαθεδρία στα μισθώματα της επαγευρώ θα πιστοποιούνται τα στοιχεία των συναλ- γελματικής αγοράς ακινήτων συνεχίζει να κραλασσομένων. Ειδικοί έλεγχοι και αυξημένη προ- τά η Ελλάδα, παρά τις αντίξοες συνθήκες που
σοχή πρέπει να επιδεικνύεται στη μεταφορά κε- επικρατούν στην κτηματαγορά. Σύμφωνα με την
φαλαίων από τις off shores εταιρείες, καθώς και ετήσια έρευνα για την “Αγορά ακινήτων στη Νοτιαπό χώρες που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες της οανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο
Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης
κατά το 2008”, της εταιρείας συμβούλων ακίνητης
(Απογευματινή 27/3/2009)
περιουσίας SouthEast Real Estate, η Ελλάδα διατηρεί τα υψηλότερα μισθώματα στην αγορά γρα«ΠΡΑΣΙΝΟ» ΝΗΣΙ
φείων, βιομηχανικών χώρων και λιανεμπορίου σε
Την έναρξη του ερευνητικού - επιχειρηματικού σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.
προγράμματος για τη δημιουργία του «πράσινου Όπως αναφέρεται στην έρευνα, “αν και από το
νησιού» - που θα είναι ο Αϊ-Στράτης- μέχρι το 1998 η απόδοση στην Ελλάδα διαγράφει καθοδική
2009, ανακοίνωσε χτες ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. τροχιά, διαμορφούμενη περίπου στο 6%, το ύψος
Χατζηδάκης. Το σχέδιο έχει πιλοτικό χαρακτήρα του μισθώματος γραφειακών εγκαταστάσεων είμε στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ναι το υψηλότερο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
του νησιού των 250 κατοίκων αποκλειστικά από και της Ανατολικής Μεσογείου (Αλβανία, Βοσνία,
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ηλιακή, αιολική, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, FYROM, Ρουμανία,
βιομάζα, υδρογόνο κλπ), χωρίς διασύνδεση με το Σερβία, Τουρκία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λιεθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Προοπτι- βύη)”. Σύμφωνα με την έρευνα, το μίσθωμα ανά
κά σχεδιάζεται να γίνονται ακόμη και οι μεταφο- τ.μ., όσον αφορά την αγορά γραφείων στις μεγάρές και μετακινήσεις με μέσα που θα κινούνται με λες πόλεις της Ελλάδας, σε κεντρικούς δρόμους,
ηλεκτρισμό. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10 ξεπερνά τα 30 ευρώ. Μετά την Ελλάδα, η Τουρεκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τη Γενική κία διαθέτει τα υψηλότερα μισθώματα, τα οποία
Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας. Θα συμμε- κυμαίνονται στα 25 ευρώ/τ.μ., με αποδόσεις που
τάσχουν στην υλοποίησή του η θυγατρική της ΔΕΗ αγγίζουν το 6,5%.
«ΔΕΗ Ανανεώσιμες», το Πολυτεχνείο, το Κέντρο (Μακεδονία 28/3/2009)
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
(Ριζοσπάστης 20/3/2009)

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΠΑΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Μια πολυτελή έπαυλη των ελληνιστικών χρόνων
με έκταση που ξεπερνά τα 400 τ.μ., με 13 δωμάτια, αλλά και με εσωτερική αυλή με δεξαμενή,
έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, στην
αρχαία Κασσανδρεία, στη Νέα Ποτίδαια της Χαλκιδικής [...] Πρόκειται για μεγάλου μεγέθους,
αστική, πολυτελή οικία που βρίσκεται στην αρχαία
Κασσάνδρεια, την πόλη που ίδρυσε ο Κάσσανδρος
στη θέση της κορινθιακής αποικίας Ποτίδαιας,
στη σημερινή Νέα Ποτίδαια. Αυτό που έχουμε
ανασκάψει μέχρι στιγμής ξεπερνάει σε έκταση
τα 400 τ.μ. Είναι πολύ καλά διατηρημένη και αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα από την περιοχή αυτή
μέχρι στιγμής. Χαρακτηριστικό είναι ότι διαθέτει
μια εσωτερική αυλή με μια δεξαμενή, που έχει
και ένα μαρμαροθέτημα με γεωμετρική διακόσμηση ρόμβων το οποίο σώζεται σε πολύ καλή
κατάσταση. Γύρω από τη δεξαμένη υπάρχει μια
στοά. Τα 13 δωμάτια -συμπεριλαμβανομένης και
μιας εισόδου- αναπτύσσονται περιμετρικά των 13
δωματίων που έχουν πρόσβαση στη στοά και στην
αυλή. Η δεξαμένη αυτή χρησιμοποιούνταν για την
αποθήκευση και του πόσιμου νερού μέσω ενός
ανοίγματος στην οροφή, παρόλο που υπήρχε και
σύστημα αποχέτευσης και ύδρευσης μέσα στην
οικία».
(Αγγελιοφόρος 28/3/2009)
ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ...170
ΧΡΟΝΙΑ
Με τεράστιες ελλείψεις σε οργανικές θέσεις
και πενιχρή χρηματοδότηση, βρίσκει τη Δασική
Υπηρεσία της χώρας η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, έτσι όπως έχει οριστεί να λέγεται η 21η
Μάρτη. Σε σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Δασικών Υπαλλήλων (ΠΟΔΥ), τονίζεται ότι από τις 5.000 οργανικές θέσεις Δασικών
Υπαλλήλων, σήμερα είναι καλυμμένες λιγότερες
από 2.500, ενώ οι συνολικές πιστώσεις λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών από 207 εκατ. ευρώ το
1997 μειώθηκαν στα 172 εκατ. ευρώ σήμερα.
Αναφέρεται επίσης ότι τα τελευταία χρόνια διατίθενται σε ετήσια βάση για την καταστολή των
πυρκαγιών περί τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ για την
πρόληψη λιγότερα των 8 εκατ., την ίδια στιγμή που
τεχνητή αναδάσωση γίνεται σε λιγότερο από το
10% των κατεστραμμένων δασών. Οπως τονίζει
χαρακτηριστικά η ΠΟΔΥ, με το σημερινό ρυθμό
προσλήψεων, η Δασική Υπηρεσία θα καλύψει τα
κενά της σε 170 χρόνια.
(Ριζοσπάστης 18/3/2009)
«ΦΩΤΙΑ» ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2100
Άνοδο της θερμοκρασίας ενάμιση έως δύο βαθμούς στην ηπειρωτική χώρα για το διάστημα
2021-2050 και τρεισήμισι έως πέντε από το 2071
έως το 2100 προβλέπουν οι επιστήμονες, σύμφωνα με τα μοντέλα της πορείας της θερμοκρασίας
που χρησιμοποιούνται, στο πλαίσιο των σεναρίων
της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για
την κλιματική αλλαγή (IPCC). Οι ίδιοι εκτιμούν ότι
στις παράκτιες περιοχές η άνοδος θα είναι μικρότερη.
(Ελευθεροτυπία 18/3/2009)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Οι ημιυπαίθριοι χώροι θεσμοθετήθηκαν με κριτήριο:
• την αρτιότερη αρχιτεκτονική αντιμετώπιση,
• τη λειτουργία των κατασκευών σε σχέση με το
ίδιο το κτίριο αλλά και με το περιβάλλον,
• τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας,
• την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του μελετητή
έγινε η αιτία να δημιουργηθεί μια νέα γενιά αυθαιρέτων.
Θα ήταν μεγάλο λάθος να καταργηθούν οι ημιυπαίθριοι χώροι λόγω του γεγονότος αυτού, όπως
θα ήταν λάθος να μην τροποποιηθούν συγκεκριμένες διατάξεις του Γ.Ο.Κ. ώστε να ανακοπεί η
τάση για συνέχιση της αυθαιρεσίας προς την κατεύθυνση αυτή, μιας και από το 1985, οπότε και
εφαρμόζεται ο ισχύων Γ.Ο.Κ., πολλά πράγματα
έχουν αλλάξει.
Άμεση προτεραιότητα στις χωρίς αναβολή πλέον
ενέργειές μας θα πρέπει να έχουν:
l Η διαβούλευση για το πως θα συνεχίσουμε με
βάση μια θλιβερή πραγματικότητα.
l Η εγκατάλειψη των προεκλογικών εξαγγελιών
και σκοπιμοτήτων.
l Η σθεναρή άρνησή μας σε νέες γενιές αυθαιρέτων.
Η άρνηση του χρήστη να δεχθεί νέα υπέρογκα
χαράτσια πρέπει να είναι δεδομένη όταν μάλιστα
στο μεγαλύτερο ποσοστό για τον ημιυπαίθριο ‘’ως
κλειστό χώρο’’ έχει πληρώσει:
1. τον πωλητή
2. την εφορία
3. το ΙΚΑ
4. το Δήμο /ΔΕΗ κλπ.
Ο κλειστός ημιυπαίθριος χώρος δεν μπορεί να
νομιμοποιηθεί αφού κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό στο βαθμό που αυξάνει τον Σ.Δ. και
θα δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα και παρενέργειες σε σχέση με ιδιοκτησίες στις οποίες
εφαρμόζεται ο νόμος.
Η πολιτεία οφείλει να δώσει αυτή τη φορά συγκεκριμένες και σαφείς κατευθύνσεις εφαρμόζοντας
ένα πλέγμα αποφάσεων για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης.

n ΣΑΘ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ. ΚΟΥΝΕΒΑ
Στις 22 Δεκεμβρίου, η Κωνσταντίνα Κούνεβα, γραμματέας της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και
Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ), δέχτηκε δολοφονική επίθεση με βιτριόλι. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη
κατάσταση, με σοβαρές βλάβες στο πρόσωπο και
μόνιμες αναπηρίες σε ζωτικά όργανα, ενώ έχει ήδη
χάσει την όρασή της από το ένα μάτι.
Η Κ. Κούνεβα είναι μητέρα ανήλικου παιδιού,
εργαζόμενη-συνδικαλίστρια και μετανάστρια.
Μαζί με την ΠΕΚΟΠ, αποκάλυψε την αθλιότητα
των εργολαβιών (συντήρησης-καθαριότητας),που
αποδεδειγμένα και συστηματικά παραβιάζουν την
εργατική νομοθεσία . Η δολοφονική επίθεση είναι
η εκδίκηση για τον αγώνα της να υπερασπιστεί τα
δικαιώματα των συναδέλφων της, είναι η ακραία
και αιματηρή μορφή του πιο βάρβαρου εργασιακού μεσαίωνα.
Το Δ.Σ. του ΣΑΘ εκφράζει την αλληλεγγύη του
στον αγώνα της Κ. Κούνεβα και ενώνει τη φωνή
του με τα δεκάδες σωματεία και συλλόγους από
όλη τη χώρα που απαιτούν να αποκαλυφθούν και
να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί
αυτής της ενέργειας.
Επίσης αποφασίζει να συνδράμει οικονομικά την
ίδια και την οικογένειά της.
n ΣΑΤΜ ΒΕ:ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Το απόγευμα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου
του 2009 στο παραλιακό θέρετρο Sluntsev Briag
(SUNNY BEACH) δίπλα στην πόλη NESEBAR
(αρχαία Μεσημβρία) στο ξενοδοχείο PLANETA
έλαβε χώρα η ετήσια εκδήλωση (γιορτή) των Γεωδαιτικών Εταιρειών Βουλγαρίας η οποία είθισται
να πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία
Παρασκευή του Ιανουαρίου.
Στη γιορτή έλαβαν μέρος περίπου 700 γεωδαίτες
n ΣΑΘ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟ μηχανικοί από την Βουλγαρία καθώς και μέλη
ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ
ξένων αντιπροσωπειών. Παραβρέθηκαν εκπρόΈγγραφο προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ:
σωποι από την Ελλάδα, την Σερβία, την Ρουμανία
«Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
συγχαίρει το ΤΕΕ και τους υπόλοιπους φορείς της Μακεδονίας. Από την Ελλάδα ήταν ο κ. Γιώργος
χώρας, για την πρωτοβουλία διοργάνωσης Τηλεμα- Τσακούμης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου
ραθώνιου Αγάπης υπέρ των πολιτών της Γάζας.
Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων ΜηΘεωρεί υποχρέωσή του να συμμετέχει έστω και χανικών Βόρειας Ελλάδας ο οποίος εκπροσώπησυμβολικά -λόγω των πεπερασμένων οικονομι- σε και το ΤΕΕ (μέλος της ΕΕΕ ΑΤΜ), ο κ. Γιάννης
κών δυνατοτήτων του- στην προσπάθεια αποκα- Σαλταγιάννης, ΑΤΜ μέλος της αντιπροσωπείας
τάστασης του νοσοκομείου της πολύπαθης αυτής του Περιφερειακού Τμήματος Ευβοίας του ΤΕΕ
περιοχής.
και ο κ. Γιώργος Τάτσης, ΑΤΜ υπάλληλος της ΔΔΕ
Τη Δευτέρα 23/2/09, ημέρα διεξαγωγής του τηλε- Περιφέρειας Θεσσαλίας.
μαραθωνίου, επιθυμούμε να καταθέσουμε εκτός Πολύτιμη για την επικοινωνία με τους Βούλγααπό το ποσό που ως Δ.Σ. αποφασίσαμε και τη ρους συναδέρφους ήταν η παρουσία της κας
συμπαράσταση του συνόλου των μελών μας στους Βέσελκα Αρναούντοβα Τοπογράφου Μηχανικού,
κατοίκους της Γάζας».
η οποία κατάγεται από τη Βουλγαρία αλλά ζει και

εργάζεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην
Αλεξανδρούπολη.
Η βραδιά ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τη Διοίκηση του Συνδέσμου Γεωδαιτικών Εταιρειών
Βουλγαρίας, τους εκπροσώπους των Βαλκανικών
χωρών και τους επίσημους προσκεκλημένους και
εξελίχθηκε σε εορταστικό κλίμα με άφθονο φαγητό και ποτό.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΩΝ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009 στις 13.30 μετά
το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας των εκπροσώπων των οργανώσεων των
Τοπογράφων Μηχανικών από τις Βαλκανικές Χώρες με θέμα την ίδρυση Βαλκανικού Συνδέσμου
Γεωδαιτών (Τοπογράφων Μηχανικών). Εκπροσωπήθηκαν η Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία
και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας. Στη συνάντηση προήδρευσε ο συνάδερφος Μίσσο Νάστεβ πρόεδρος του Συνδέσμου
Γεωδαιτικών Εταιρειών Βουλγαρίας με γραμματέα
το συνάδερφο Ηλία Ηλίεβ.
Η συνάντηση ξεκίνησε με καλωσόρισμα των
προσκεκλημένων από τον οικοδεσπότη κο Μίσσο Νάστεβ. Προηγουμένως είχε μοιραστεί σε
όλους τους παρευρισκόμενους το προτεινόμενο
καταστατικό για την υπό ίδρυση οργάνωση στη
Βουλγάρικη και την Αγγλική γλώσσα το οποίο
όπως ειπώθηκε είναι βασισμένο στο καταστατικό
της FIG. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για την
αναγκαιότητα της ίδρυσης Συνδέσμου Γεωδαιτών
(Τοπογράφων Μηχανικών) σε Βαλκανικό Επίπεδο. Έγινε πρόταση να επαναληφθεί η συνάντηση
εργασίας στις αρχές του ερχόμενου Ιούνη στη
Σουμπότιτσα της Σερβίας και αν υπάρχει θετικό
αποτέλεσμα να ακολουθήσει η ιδρυτική συνέλευση στα τέλη Ιουνίου στη Σόφια.
Στο τέλος της συνάντησης συντάχθηκε πρωτόκολλο.
n ΣΑΤΜ ΒΕ: ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Το μεσημέρι της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2009
στο BAR – RESTAURANT “INTERNI” έλαβε χώρα
η εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας του Συλλόγου
Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας. Παραβρέθηκαν πολλοί
συνάδερφοι Αγρονόμοι &Τοπογράφοι Μηχανικοί
μέλη του ΣΔΑΤΜΒΕ καθώς και πολλοί επίσημοι
προσκεκλημένοι εκπρόσωποι φορέων της πόλης
και Δημοσίων Οργανισμών. Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο αντινομάρχης κ. Αγγούρας, το Δήμο Θεσσαλονίκης ο
Δημοτικός Σύμβουλος και συνάδερφος ΑΤΜ κ.
Πάρις Σαββαίδης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ο Γ.Γ. της Διοι-
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κούσας Επιτροπής κ. Πάρις Μπίλλιας, το ΤΑΤΜ/
ΑΠΘ ο καθηγητής κ. Απόστολος Αρβανίτης, την
ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. Μακεδονίας ο Πρόεδρος και
συνάδερφος ΑΤΜ κ. Χρήστος Μακρής, το ΣΜΕΔΕΚΕΜ το μέλος του Δ.Σ. και συνάδερφος ΑΤΜ
κ. Δημήτρης Μαμουνής, τον ΣΑΘ η αντιπρόεδρος
κα Όλγα Πάππα, τον Σ.Μ.Η.Β.Ε. ο πρόεδρος κ.
Κολότσιος, την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. η Δ/ντρια
του Περιφερειακού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας
και συνάδερφος ΑΤΜ κα Λία Μπαλλά, την ΕΥΔΕ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ η Δ/ντρια και συνάδερφος ΑΤΜ
κα Κορίνα Σοϊλεμετζίδου, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
ο Δ/ντης Συντήρησης και συνάδερφος ΑΤΜ κ.
Γιώργος Χρίστογλου και την ΕΥΑΘ Α.Ε. το μέλος
του Δ.Σ. και συνάδερφος ΑΤΜ κ. Εμίνογλου. Η εκδήλωση εξελίχθηκε μέσα σε πολύ ευχάριστο και
φιλικό κλίμα μέχρι το απόγευμα και με το πέρας
το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη χρονιά.
n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Προς τον Πρόεδρο & Δ/ντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε.:
«Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχεια προηγουμένων αποφάσεων του
Δ.Σ. όσο και της Γενικής Συνέλευσης των μελών
της αποφάσισε ομόφωνα να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο μεταξύ άλλων και στους συναδέλφους
Ιωάννη Λασκαρίδη Πολιτικό Μηχανικό και Κωνσταντίνο Σιγιουλτζή Αγρ. Τοπ. Μηχανικό, οι οποίοι
είναι μέλη της Ένωσής μας.
Ο έλεγχος αυτός αφορά αντισυναδελφική συμπεριφορά προς άλλους μηχανικούς μέλη μας που
υπηρετούν στην ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως μεταθέσεις
– διώξεις, παράνομες εισηγήσεις – αποφάσεις
υπηρεσιακού συμβουλίου κλπ. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί εξ αυτών (Πέτρος Νάστος,
Μ.Μαργαριτόπουλος κ.α.) έχουν ήδη δικαιωθεί
από τα δικαστήρια και διατάχθηκε η επαναφορά

τους στις θέσεις που κατείχαν ως προϊστάμενοι.
Σε καμία περίπτωση η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. δε διανοήθηκε ούτε ήταν δυνατόν να παρέμβει στην διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. Εσείς εντέχνως προσπαθήσατε και προσπαθείτε να εμφανίσετε την Ένωσή
μας όσο και την Ομοσπονδία παλαιότερα, ότι δήθεν εμπλέκονται στις διοικητικές υποθέσεις της
ΕΥΑΘ Α.Ε. κοινοποιώντας μάλιστα κείμενά σας
σε άλλους φορείς και αρχές οι οποίοι δεν είναι
δυνατόν να γνωρίζουν λεπτομέρειες των τεκταινομένων στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και δεν έχουν καμία σχέση
με τις εσωτερικές λειτουργίες της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./
Κ.Μ. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η παρέμβαση του
Σώματος Ελεγκτών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΔ) έγινε
κατόπιν δικής μας παρέμβασης και όχι της ΕΥΑΘ
Α.Ε.
Κ. Πρόεδρε, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δε θα
δεχθούμε από κανέναν παρέμβαση σε εσωτερικά
της Ένωσής μας. Εμείς ως αιρετοί εκπρόσωποι
των 1700 και πλέον συναδέλφων μηχανικών – μελών μας στην Κεντρική Μακεδονία εφαρμόζουμε το καταστατικό (άρθρο 6) και απολογούμαστε
στα μέλη μας και μόνο σε αυτά. Αυτονόητο είναι,
όπως προαναφέραμε, ότι ποτέ δεν επιζητήσαμε
ούτε πρόκειται να επιζητήσουμε παρέμβαση στη
διοίκηση των υπηρεσιών πόσο μάλλον μιας Α.Ε.
Θα υπερασπιζόμαστε όμως μέχρι τέλους τα δικαιώματα όλων των φυσικών μας μελών σε όποια
υπηρεσία και αν υπηρετούν (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμους, ΝΠΔΔ κλπ)
Εξάλλου ο συν. Ι. Λασκαρίδης δεν εκλήθη ποτέ να
απολογηθεί ως Γενικός Δ/ντης, άλλα ως απλό μέλος της Ένωσής μας. Εξ άλλου ο ίδιος με επιστολή
του στην Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. φαίνεται να δηλώνει
ότι αγνοεί τις ενέργειές σας για λογαριασμό του.
Επίσης μεγάλη έκπληξη μας προξένησε η μονομερής αναφορά σας μόνο στο συν. Ι. Λασκαρίδη
και η παντελής έλλειψη αναφοράς στο συν. Κων-

σταντίνο Σιγιουλτζή στελέχους της εταιρίας σας, ο
οποίος επίσης ελέγχεται.
Η προσπάθειά σας λοιπόν να εμπλέξετε την
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. στα τεκταινόμενα της ΕΥΑΘ
Α.Ε. είναι άνευ αντικειμένου και ως εκ τούτου θα
πέσει στο κενό.
Όσο αφορά λοιπές δηλώσεις σας, εφόσον αυτές
αληθεύουν, η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ. επιφυλάσσεται να απαντήσει προασπίζοντας το κύρος της με
κάθε νόμιμο τρόπο».
n ΕΛΕΜ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Δευτέρα 27/4/2009, ώρα 18:30, κτίριο του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49 Θεσσαλονίκη (Ν. Παραλία),
Ομιλητής: Κ. ΣΤ. ΤΣΙΠΗΡΑΣ, μηχανικός βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, δρ. χωροταξίας, συγγραφέας του βιβλίου «Οικολογική Αρχιτεκτονική»,
Εκδόσεις «Κέδρος».
Θέμα: «ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ»
με παράλληλη προβολή εικόνων από 20 Βιοκλιματικά κτίρια που έχει μελετήσει και κατασκευάσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γραφείο των
Κ. & Θ. ΣΤ. ΤΣΙΠΗΡΑ.
Θα ακολουθήσει ενημέρωση των συναδέλφων για
προβλήματα του κλάδου από το συνάδελφο ΣΕΡΑΦΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, μέλος ΔΕ/ΤΕΕ, για θέματα:
- Αμοιβών,
- Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων,
(ΜΗ.Κ.Ι.Ε.),
- Θεσμικό Πλαίσιο,
- Ενεργειακοί Μηχανικοί, κ.τ.λ.
Συνάδελφοι, η συμμετοχή όλων σας είναι επιβεβλημένη.
Πληροφορίες: Π. Αντιβαλίδης: 6945/235.485,
2310/420.888 n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κώστας Καραπαναγιωτίδης
Nομάρχης Ημαθίας

«Υπάρχουν καταλληλότερες θέσεις για τον ΧΥΤΥ αλλά…»
n Του Άγγελου Αγγελίδη
«Σαφώς και υπάρχουν
καταλληλότερες θέσεις
από τη 12 στο Νομό
μας. (…) δεν υπήρχε η
σύμφωνη άποψη των
οικείων ΟΤΑ»
«Στη Δυτική Ευρώπη
αντίστοιχες μονάδες
υπάρχουν στα κεντρικότερα σημεία μεγάλων πόλεων, χωρίς να αντιδρά
κανείς αφού δεν υπάρχει
όχληση»
«Όσο περισσότερα χρήματα εξασφαλιστούν για
το έργο, τόσο χαμηλότερο
θα είναι το τιμολόγιο
στον πολίτη»
«Ο άξονας Βέροιας
– Σκύδρας θα συνεχιστεί
κανονικά, αφού έχει (…)
εξασφαλισμένη την αρχική του χρηματοδότηση»
«Λείπει από τη Βεργίνα
είναι ένα μουσείο, μέσα
στο οποίο θα αναδειχθούν όλα τα ευρήματα
της Βεργίνας».
«Μέσα στο 2011 η
Ημαθία θα αποκτήσει
επιτέλους το δικό της
Διοικητήριο»
«Οφείλουμε να έχουμε
εναλλακτικές επιλογές
μεσούσης της κρίσης,
αλλά και να προετοιμαζόμαστε για τη μετά την
κρίση εποχή»
«Οι πολιτικές μας γενικά
έχουν πρώτιστα εξωστρεφή προσανατολισμό,
με στόχο να βοηθήσουν
την προώθηση των προϊόντων μας»
«Στόχος μας είναι
νέα σχολεία παντού,
καλύτερες συνθήκες για
μαθητές και καθηγητές»
«Με γοητεύει η πολιτική,
ωστόσο δεν είναι επάγγελμα ούτε αυτοσκοπός.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι
έκφρασης και προσφοράς για κάποιον που
θέλει να ασχοληθεί»

Ευθύνες στους δήμους για το γεγονός πως δε δέχθηκαν στα όριά τους τον ΧΥΤΥ με αποτέλεσμα να
επιλεχθεί η θέση 12, επιρρίπτει με συνέντευξή
του στο «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» ο νομάρχης Ημαθίας Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Ξεκαθάρισε πως
και ο ίδιος είχε εκφράσει τον προβληματισμό του
για τη συγκεκριμένη θέση. Θεωρεί ότι το έργο
θα γίνει εκεί καθώς έχει τη σύμφωνη γνώμη
του οικείου δήμου και όπως λέει «σε θέση που
είχε χαρακτηριστεί από τη ΔΕΗ για ανάλογη αξιοποίηση». Επίσης, εμφανίστηκε σίγουρος ότι
οι περιβαλλοντικοί όροι θα εφαρμοστούν κατά
τη διάρκεια κατασκευής του και επομένως «δε
θα υπάρξει κανένα πρόβλημα», φέρνοντας ως
παράδειγμα χώρες της δυτικής Ευρώπης όπου
αντίστοιχες μονάδες υπάρχουν στα κεντρικότερα
σημεία μεγάλων πόλεων.
Σε ότι αφορά το τιμολόγιο της διαχείρισης των
απορριμμάτων, τονίζει ότι είναι ζήτημα του ΕΣΔΑ
και των δήμων και το μόνο που η νομαρχία μπορεί να κάνει για να πέσει η τιμή για τους πολίτες
είναι να πιέσει για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων που θα διατεθούν
για την κατασκευή τους έργου.
Αναφερόμενος στον οδικό άξονα Βέροιας – Σκύδρας, ο κ. Καραπαναγιωτίδης ξεκαθάρισε πως
«βρισκόμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων»,
παραδέχθηκε καθυστερήσεις στην κατασκευή
τις οποίες απέδωσε στις ενστάσεις ιδιοκτητών
για απαλλοτριώσεις και τόνισε ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά, αφού έχει εξασφαλισμένη την
αρχική του χρηματοδότηση.
Εμφανίστηκε σίγουρος πως μέχρι το τέλος του
χρόνου θα ξεκινήσει η κατασκευή του Διοικητηρίου στην πόλη της Βέροιας, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και με χρονικό ορίζοντα παράδοσης τους 20 μήνες από την έναρξη των εργασιών.
«Τίποτε δεν έχει βαλτώσει», είπε χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά το δικαστικό μέγαρο της πόλης
το οποίο στέκει ανεκπλήρωτο ο κ. Καραπαναγιωτίδης υποστήριξε πως σύντομα θα συνεχιστεί
καθώς «το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε τη
σχετική συγκατάθεση και τη χρηματοδότηση».
Ο νομάρχης Ημαθίας τόνισε πως συχνά κάνει
ταξίδια στο εξωτερικό προκειμένου να επιτύχει δύο στόχους: να αξιοποιήσει την ομογένεια
και να στηρίξει τον αγροτικό κλάδο του νομού.
«Μέσα από την ομογένεια μπορείς πολλά να
κερδίσεις: επενδύσεις, ανταλλαγές ανθρώπων,
ιδεών, πληροφοριών, τεχνογνωσία», είπε και
πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με διάφορες περιοχές της Ρωσίας μέσα από τις οποίες
επιδιώκει την προώθηση της αγροτικής παραγωγής. «Η συμβολή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια των παραγωγών μας στην
αγορά της Ρωσίας ήταν καταλυτική», τόνισε. Ο κ.
Καραπαναγιωτίδης ξεκαθάρισε πως η νομαρχία
καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες στο κρίσιμο
ζήτημα της υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων,
με αυστηρούς ελέγχους, περισσότερες προληπτικές αναλύσεις, ακόμη και σχεδιάζοντας ένα

τοπικό κέντρο διαπίστευσης.
Χαρακτήρισε «αξιόλογη ιδέα και σύλληψη» την
Πολιτιστική Εγνατία και για μία ακόμη φορά δεν
παρέλειψε να ζητήσει την κατασκευή Μουσείου
στη Βεργίνα που θα στεγάσει όλα όσα οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν στο Ανάκτορο των Αιγών
και σήμερα στοιβάζονται στις αποθήκες του
εργαστηρίου. Δήλωσε ικανοποιημένος αλλά όχι
επαναπαυμένος σε ότι αφορά το τομέα της σχολικής στέγης λέγοντας πως στόχος του είναι νέα
σχολεία παντού, καλύτερες συνθήκες για μαθητές και καθηγητές
Τέλος, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μεταπηδήσει στη κεντρική πολιτική σκηνή, αφού όμως
πρώτα διεκδικήσει μία ακόμη τετραετία ως νομάρχης Ημαθίας.
n Έχετε πειστεί από την ορθότητα της επιλογής
για τη χωροθέτηση του ΧΥΤΥ πάνω από τον ταμιευτήρα υδροδότησης Θεσσαλονίκης καθώς από
τη θέση της αντιπολίτευσης στη νομαρχία είχατε
ψηφίσει λευκό στη σχετική συζήτηση;
Παλαιότερα είχα εκφράσει τον προβληματισμό
μου για τη θέση 12. Σαφώς και υπάρχουν καταλληλότερες θέσεις από τη 12 στο Νομό μας, οι
οποίες έχουν καταγραφεί και από αυτές ξεκίνησε
η διερεύνηση των θέσεων χωροθέτησης, χωρίς
ωστόσο να τελεσφορήσουν, αφού δεν υπήρχε η
σύμφωνη άποψη των οικείων ΟΤΑ. Η μοναδική
επιλογή που είχε τη σύμφωνη γνώμη του οικείου
δήμου ήταν η συγκεκριμένη, στο δήμο Μακεδονίνος. Μάλιστα, σε θέση που είχε χαρακτηριστεί
από τη ΔΕΗ για ανάλογη αξιοποίηση. Θαρρώ πως
για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει γίνει μεγάλη
συζήτηση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Δυτική Ευρώπη αντίστοιχες
μονάδες υπάρχουν στα κεντρικότερα σημεία μεγάλων πόλεων, χωρίς να αντιδρά κανείς αφού δεν
υπάρχει όχληση. Κι εδώ, αν εφαρμοστούν -και θα
εφαρμοστούν- στη διάρκεια της κατασκευής της
μονάδας οι περιβαλλοντικοί όροι, δε θα υπάρχει
κανένα πρόβλημα.

n Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο οδικός άξονας Βέροιας – Σκύδρας καθώς έχουν διατυπωθεί σοβαρές ενστάσεις σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής
του;
Στη σύγχρονη Ελλάδα δεν υπάρχει οδικό έργο που
να μην υπήρχαν ενστάσεις και εντάσεις. Ακόμη
και η Εγνατία. Και στο θέμα αυτό είχα σοβαρές
επιφυλάξεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη χάραξη. Ωστόσο, αυτή η χάραξη επιλέχθηκε και επάνω σ’ αυτήν ξεκίνησε να κατασκευάζεται το έργο.
Σήμερα βρισκόμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων και αποφάσεων. Ή γίνεται το έργο ως έχει ή
δε γίνεται καθόλου. Αντιλαμβάνεστε ότι σ’ αυτό
το δίλημμα κανένας υπεύθυνος πολιτικός δε θα
επέλεγε τη δεύτερη εκδοχή. Έτσι έχει η κατάσταση. Φυσικά η καθυστέρηση του πολύ σημαντικού
αυτού έργου οφείλεται στις ενστάσεις κάποιων
ιδιοκτητών για τις απαλλοτριώσεις, ζήτημα που
όμως θα ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Από
εκεί και μετά το έργο θα συνεχιστεί κανονικά,
αφού έχει χαρακτηριστεί έργο-γέφυρα του Γ΄ ΚΠΣ
με το ΕΣΠΑ, άρα έχει εξασφαλισμένη την αρχική
του χρηματοδότηση.

n Ποια η συμβολή και η συνδρομή της νομαρχίας στην «πολιτιστική Εγνατία» και την ανάδειξη
της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου
των Αιγών;
Αναφορικά με τις εργασίες στη Βεργίνα ασφαλώς
στηρίζουμε τις άοκνες προσπάθειες των αρχαιολόγων μας για το Ανάκτορο των Αιγών, ένα έργο
για το οποίο θα μιλάει όλη η ανθρωπότητα με
την ολοκλήρωσή του. Γι’ αυτό σας διαβεβαιώνω
προσωπικά. Κατά τα άλλα, αυτό που λείπει από τη
Βεργίνα είναι ένα μουσείο, πανημαθιώτικο αίτημα
τα τελευταία χρόνια, μέσα στο οποίο θα αναδειχθούν όλα τα ευρήματα που ακόμη και σήμερα
ανακαλύπτονται και στοιβάζονται στις αποθήκες
του εργαστηρίου, αλλά και αυτά που βρίσκονται σε
άλλους χώρους εκτός Βεργίνας.
Ως προς την τουριστική ανάπτυξη των περί την
Εγνατία νομών, είναι ασφαλώς μια αξιόλογη ιδέα
και σύλληψη, που έχει ήδη μπει σε στάδιο εφαρn Τι πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε μογής. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα αποτελέσματα
ώστε να πέσουν λιγότερα οικονομικά βάρη στις θα είναι ικανοποιητικά για όλους τους νομούς.
«πλάτες» των πολιτών σχετικά με το οικονομικό
αντάλλαγμα προς τον ανάδοχο που θα διαχειρί- n Έχει «βαλτώσει» το έργο της κατασκευής Διοιζεται το ΧΥΤΥ;
κητηρίου Ημαθίας; Σε ποια φάση βρισκόμαστε;
Το τιμολόγιο της διαχείρισης των απορριμμάτων Τίποτε δεν έχει βαλτώσει. Η σχετική διαδικαείναι ζήτημα του ΕΣΔΑ και των δήμων. Η δική σία συνεχίζεται και βρισκόμαστε στο στάδιο της
μας παρέμβαση που είναι ικανή να ρίξει την επιλογής τεχνικών συμβούλων. Ακόμη και με
τιμή, είναι ασφαλώς η χρηματοδότηση της κα- αυτούς τους ρυθμούς, θεωρώ βέβαιο ότι το έργο
τασκευής του έργου. Όσο περισσότερα χρήματα θα ξεκινήσει το αργότερο στο τέλος του 2009. Σε
εξασφαλιστούν για το έργο, τόσο χαμηλότερο θα κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα τεράστιο έργο
είναι το τιμολόγιο στον πολίτη. Σ’ αυτόν τον τομέα, 30 εκατ. ευρώ για να μεμψιμοιρούμε για 6 μήνες
ασφαλώς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε με παρεμβάσεις στην κεντρική εξουσία.
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ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
και ένα χρόνο αργοπορίας. Η διαδικασία των ΣΔΙΤ
εγγυάται άρτια κατασκευή και ολοκλήρωση του
έργου μέσα σε 18-20 μήνες, άρα είμαστε σε καλό
δρόμο. Μέσα στο 2011 η Ημαθία θα αποκτήσει
επιτέλους το δικό της Διοικητήριο.
n Το δικαστικό μέγαρο της πόλης παραμένει
ανεκπλήρωτο. Ποιες πρωτοβουλίες είστε διατεθειμένος να αναλάβει για να ολοκληρωθεί επιτέλους;
Απ’ όσα γνωρίζω, σύντομα θα συνεχιστεί το έργο,
αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε τη σχετική συγκατάθεση και τη χρηματοδότηση. Εκείνο
που θέλω να τονίσω είναι το ότι το Δικαστικό Μέγαρο και το οικόπεδο του Διοικητηρίου γειτνιάζουν επάνω στον κόμβο της Εγνατίας στη Βέροια.
Το ίδιο συμβαίνει και με το μέγαρο της Αστυνομίας, που θα ακολουθήσει. Έτσι, δημιουργείται ένα
διοικητικό κέντρο στην είσοδο της Βέροιας, που
ευνοεί τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
n Συχνά επισκέπτεστε το εξωτερικό. Ποια τα
οφέλη από τη διεθνή δραστηριότητά σας; Είναι
γνωστή η πολιτιστική σας δράση. Τι παραπάνω
μπορείτε να κάνετε για την περαιτέρω στήριξη
του συγκεκριμένου κλάδου;
Ο πολιτισμός είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη
χώρα μας. Η ελληνική ιστορία μαγεύει τους ξένους πολίτες. Ενώ την ίδια στιγμή η ομογένεια,
έχοντας διαπρέψει μακριά από τη μάνα πατρίδα,
έχει μεγάλη διάθεση προσφοράς και συνεργασίας. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Να αξιοποιήσεις τη δυναμική της ομογένειας, μέσα από την
οποία μπορείς πολλά να κερδίσεις: επενδύσεις,
ανταλλαγές ανθρώπων, ιδεών, πληροφοριών, τεχνογνωσία. Όμως, τα ταξίδια στο εξωτερικό δεν
είναι μόνο πολιτισμός. Είναι και ουσία. Εδώ και
μια διετία έχουμε ξεκινήσει σειρά επαφών με διάφορες περιοχές της Ρωσίας (Μόσχα, Κρασνοντάρ,
Ούγκλιτς κ.α.) μέσα από τις οποίες επιδιώκουμε
την προώθηση της αγροτικής μας παραγωγής.
Θεωρώ ότι η συμβολή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια των παραγωγών μας
στην αγορά της Ρωσίας ήταν καταλυτική. Κακά τα
ψέματα, η αγορά της Ρωσίας έδωσε στα προϊόντα
μας νέα δυναμική και προοπτική. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τις προσπάθειες, έτσι ώστε να ανοίξουμε ακόμη περισσότερες πόρτες για ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες, σε περιοχές της
αχανούς χώρας που και παρθένες είναι, και έχουν
ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Η φετινή χρονιά, λόγω της κρίσης, μπορεί να
έχει κάποιες δυσκολίες. Αυτό όμως δε σημαίνει
ότι εμείς πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειες. Οφείλουμε να έχουμε εναλλακτικές επιλογές
μεσούσης της κρίσης, αλλά και να προετοιμαζόμαστε για τη μετά την κρίση εποχή.

n Η Ημαθία είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός νομός. Ποιες οι δράσεις της νομαρχίας για τη στήριξη των αγροτών;
Νωρίτερα σας ανέφερα τις προσπάθειες που κάνουμε στη ρωσική αγορά, με εξαιρετική επιτυχία
τα τελευταία χρόνια. Οι πολιτικές μας γενικά έχουν
πρώτιστα εξωστρεφή προσανατολισμό, με στόχο
να βοηθήσουν την προώθηση των προϊόντων μας,
παράλληλα με την ανάπτυξη της καινοτομίας στον
αγροτικό τομέα, που θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό. Οι τοπικοί φορείς συνεργαζόμαστε στενά,
έχοντας πάντα καλή προαίρεση, με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση
επενδύσεων, την αγροτική οικονομική ανάπτυξη
και την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό ασκούμε πολιτικές με
στόχο να μη χάσουμε την ευκαιρία διείσδυσης
στις μεγάλες και πλούσιες αγορές της Ρωσίας.
Η πολιτική συγκυρία μας ευνοεί, οφείλουμε να
την αξιοποιήσουμε στο έπακρο, προς όφελος
των εξαγωγών και των παραγωγών μας, αλλά και
προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Παράλληλα
κάνουμε σοβαρές προσπάθειες στο κρίσιμο ζήτημα της υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων, με
αυστηρούς ελέγχους, περισσότερες προληπτικές
αναλύσεις, ακόμη και σχεδιάζοντας ένα τοπικό
κέντρο διαπίστευσης. Πιστεύουμε ότι καμία μικρή
μειοψηφία δεν μπορεί να αμαυρώσει τις φιλότιμες προσπάθειες της συντριπτικής πλειοψηφίας
των καλών παραγωγών. Το περιβάλλον όσον αφορά τη διατροφή διακατέχεται από ιδιαιτερότητες
και ευαισθησίες, κι εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε και να προστατευτούμε.
n Ποια είναι η κατάσταση στον τομέα της σχολικής στέγης;
Στην Ημαθία σήμερα δεν υπάρχει απογευματινή
βάρδια. Κι αυτό είναι επιτυχία των διοικήσεων
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αυτό δε σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε στο σήμερα. Πριν από
ένα χρόνο παραδώσαμε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα γυμνάσια στη Βέροια και τη Νάουσα, ενώ
ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει νέες σύγχρονες
σχολικές μονάδες ή συμπληρωματικές αίθουσες
που θα κατασκευαστούν από το ΕΣΠΑ και το νομαρχιακό πρόγραμμα στη Βέροια, τη Νάουσα, την
Αλεξάνδρεια, τα Ριζώματα κ.α. Στόχος μας είναι
νέα σχολεία παντού, καλύτερες συνθήκες για μαθητές και καθηγητές.
n Υπάρχουν σκέψεις για μεταπήδησή σας στη
κεντρική πολιτική σκηνή;
Είμαι Νομάρχης Ημαθίας και θα επιδιώξω να
συνεχίσω για μία ακόμη θητεία, αν έτσι κρίνει ο
λαός. Θεωρώ ότι οι προσπάθειές μας θα εκτιμηθούν και θα έχουμε μία ακόμη εκλογή. Προσωπικά με γοητεύει η πολιτική, ωστόσο δεν είναι επάγγελμα ούτε αυτοσκοπός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι
έκφρασης και προσφοράς για κάποιον που θέλει
να ασχοληθεί με τα κοινά. n

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παίρνοντας
υπόψη και το ενδιαφέρον των συναδέλφων, όρισε
τους εκπροσώπους του Τμήματος στις παρακάτω
Επιτροπές:
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δ. Καλαμαριάς
για την ανάθεση «Παροχής Υπηρεσιών σχετικά
με το συντονισμό-παρακολούθηση της μελέτης
αποκατάστασης-επανάχρησης του διατηρητέου
κτιρίου πρώην ιδρύματος Αριστοτέλη» τους ΑΜ
Μαυρίδου Σμαρώ ως τακτική και Πάνου Πολυτίμη
ως αναπληρωματική.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση
της μελέτης «Κατασκευή Διοικητικού Κέντρου Δ.
Καλαμαριάς για τη στέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών» τους ΗΜ Δερμεντζόγλου Λάμπρο ως τακτικό
και Σαμαρά Ευστάθιο ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της ΔΔΕ για την
ανάθεση της «Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ευρύτερης περιοχής του δυτικού παράκτιου αναχώματος Καλοχωρίου-Χαλάστρας» τους
Ζουλούμη Γρηγόρη ΑΤΜ ως τακτικό και Ιωαννίδου
Αναστασία μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης ως αναπληρωματική.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση
της «Μελέτης ανάπλασης οδού Μοναστηρίου
στα διοικητικά όρια του Δ. Μενεμένης» τους ΑΜ
Νούνη Βασίλη ως τακτικό και Παπά Χρήστο ως
αναπληρωματικό.
• Σε 2(δύο) Επιτροπές Διαγωνισμού της Δ/νσης
Δημοσίων Έργων-Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων
ορίστηκαν όπως ακολουθεί:
Για την ανάθεση της «Μελέτης Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, τμήμα Λευκοθέα-Αλιστράτη-όρια Ν.Δράμας»
τους Μεντέ Αλέξανδρο ΠΜ ως τακτικό και Σαχινίδου Πολυξένη ΑΤΜ ως αναπληρωματική
Για την ανάθεση της «Μελέτης σύνδεσης της
επαρχιακής οδού Χαλκηδόνας-Κουφαλίων προς
Άγ.Πέτρο και Αξιούπολη με τη νέα Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας τους ΠΜ Φούζα Χρήστο ως τακτικό και Σαλονικιό Θωμά ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων για την ανάθεση της «Μελέτης
βελτίωσης εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Ν. Μηχανιώνας Ν. Θεσσαλονίκης» τους ΑΜ Αγιομαμίτου Αναστασία ως τακτική και Μαδημένου Μαρία
ως αναπληρωματική.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού για τη σύμβαση εκπόνησης της
μελέτης «Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως
και των καθέτων Αθανασίου Διάκου και Σιατίστης» τους ΑΜ Αθανασιάδου Έλενα ως τακτική
και Παπά Χρήστο ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την εκπόνηση
της μελέτης «Ανάπλαση Δυτικής Παραλίας Σταυρού Δήμου Ρεντίνας τους ΑΜ Σαλίφογλου Κυρασούλα ως τακτική και Αθανασιάδου Έλενα ως
αναπληρωματική. n
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ «ΗΡΑΚΛΗ»
Το ζήτημα της πρόσκλησης για το γήπεδο του
«Ηρακλή» έδωσε αφορμή για σχετικές επιστολές, από πλευράς φορέων όπως ο Σύλλογος
Μελετητών Δημοσίων Εργων Κ. Μακεδονίας. Με
επιστολές του προς τον «Ηρακλή», ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ
προειδοποιεί ότι «οι συνοπτικές διαδικασίες
ανάθεσης της προμελέτης, με κριτήριο τη χαμηλή τιμή της μοναδικής προσφοράς, εγκυμονούν
τον κίνδυνο [...] για σοβαρά προβλήματα [...] στη
φάση της αδειοδότησης και της κατασκευής του
γηπέδου». Στις επιστολές τονίζεται ακόμη ότι η
διαδικασία ανάθεσης πρέπει να γίνει με βάση το
Ν.3316/2005 και με τήρηση του κώδικα αμοιβών
μηχανικών.
Για το ίδιο θέμα ο συνάδελφος Ιούλιος Αμποτ,
με επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ, που κοινοποιήθηκε στο «Τ»,
ζητά την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την
εκπόνηση προμελέτης του καινούργιου γηπέδου
του γυμναστικού συλλόγου «Ο Ηρακλής» και την
κήρυξη του προηγούμενου ως άγονου.
Με αφορμή τις εναντίον του αιτιάσεις, εξαιτίας
της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύτηκε στις 6/2/2009 και
στην οποία ανταποκρίθηκε μόνο ένας ενδιαφερόμενος, ο συνάδελφος ξεκαθαρίζει ότι ουδεμία
γνώση είχε για αυτή.
Οι επιστολές του ΣΜΕΔΕΚΕΜ προς τον γυμναστικό σύλλογο, οι οποίες κοινοποιούνται στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού και το ΥΜΑΘ, ακολουθούν:
Α. (10/03/2009) «Σε συνέχεια καταγγελιών μελών
του συλλόγου μας σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμελέτη του
νέου γηπέδου του Συλλόγου σας, και αφού λάβαμε γνώση και άλλων δημοσιεύσεων στον τοπικό
ημερήσιο τύπο, στα πλαίσια του ενδιαφέροντος
που δείχνει ο σύλλογός μας για τα σημαντικά έργα
της πόλης μας, αποφασίσαμε να παρέμβουμε καλοπροαίρετα, ώστε με την πείρα μας να διευκολύνουμε τις διαδικασίες που δρομολογήσατε.
Σχετικά με την παραπάνω πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος επισημαίνουμε τα εξής:
1. Η πρόσκληση για ένα τόσο μεγάλο σημαντικό
έργο δεν είναι δυνατόν να είναι τηλεφωνική και
να μη συνοδεύεται από αναλυτική προκήρυξη με
τις απαιτήσεις του συλλόγου και με φάκελο του
έργου
2. Για την «ιδέα –σχέδια προμελέτης σε κλίμακα- μακέτα κλπ» που αναφέρονται στη διακήρυξη
πρέπει να προτείνεται από εσάς (και όχι από τους
συμμετέχοντες) εύλογο διάστημα προσκόμισής
τους ώστε να υπάρχει διαφάνεια και μεγάλη συμμετοχή.
Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να
κατηγορηθείτε από κακοπροαίρετους για μεθόδευση, όταν μάλιστα συμβαίνει να διαχειρίζεσθε
δημόσιο χρήμα.
Επίσης το «κ.λ.π» πρέπει να διευκρινισθεί τι
ακριβώς περιέχει.
Άλλωστε για το λόγο αυτό δεν υπήρξε συμμετοχή
στο διαγωνισμό σας, καίτοι η πόλη μας διαθέτει σημαντικό μελετητικό δυναμικό σε αθλητικά
έργα.
Ο σύλλογος μας, που αριθμεί 400 μέλη από μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, είναι στη διάθεσή
σας για τη σύνταξη μίας νέας εκδήλωσης ενδι-

αφέροντος, η οποία θα στηρίζεται στη διαφάνεια
και θα έχει στόχο την επιλογή των αρίστων εκ των
μελετητών για το συγκεκριμένο έργο.»
Β. (18/03/2009) «Στη συνέχεια προγενέστερης
επιστολής μας, της 10-3-2009, σχετικά με την
προμελέτη του Νέου Γηπέδου σας και επειδή οι
καταγγελίες των μελών μας πληθαίνουν, όπως
επίσης και τα δημοσιεύματα στον τύπο, το Δ.Σ.
του συλλόγου μας ομόφωνα αποφάσισε να στείλει
αυτή την επιστολή επισημαίνοντας τα παρακάτω:
1. Οι συνοπτικές διαδικασίες ανάθεσης της προμελέτης με κριτήριο τη χαμηλή τιμή της μοναδικής προσφοράς που λάβατε εγκυμονεί τον κίνδυνο να εξοικονομήσετε μεν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ από την αμοιβή της προμελέτης, αλλά
να αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα χρόνου
και χρημάτων στη φάση της αδειοδότησης και της
κατασκευής του γηπέδου σας (σε περιοχή υψηλού
σεισμικού κινδύνου).
2. Επειδή τα χρήματα του Υ.ΜΑ.Θ. και της Γ.Γ.Α.
που λάβατε για την προμελέτη του γηπέδου είναι
δημόσιο χρήμα, η διαδιακασία ανάθεσης πρέπει
να γίνει σύμφωνα με τον Ν3316/2005 και επί πλέον να τηρηθεί ο κώδικας αμοιβών μηχανικών. Η
παραπάνω διαδικασία εγγυάται ένα καλό αποτέλεσμα και προστατεύει τους αποφασίζοντες από
κατηγορίες περί μεθοδεύσεων.
3. Η υποχώρηση στην πίεση που ασκείται από
άτομα που αγνοούν τη διαδικασία και τις δυσκολίες τέτοιων μεγάλων έργων πιστεύουμε ότι θα
οδηγήσει το σύλλογό σας σε αδιέξοδα.»
Το κείμενο της επιστολής του Ι. ‘Αμποτ:
«Αγαπητοί φίλοι,
Την 06.02.2009 δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνταν οι
ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους για την εκπόνηση προμελέτης. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε πιθανώς χωρίς να λάβει
γνώση η αρμόδια Επιτροπή Γηπέδου και χωρίς
να ερωτηθώ προσωπικά, παρά το γεγονός ότι είμαι ίσως ο μόνος στο Δ.Σ., που έχει γνώση από
δημόσιες και ιδιωτικές μελέτες. Το αποτέλεσμα
ήταν ότι πολλοί συνάδελφοί μου απευθύνθηκαν
σε μένα για να με κατηγορήσουν για τη διαδικασία
που επελέγη, και η οποία ήταν ακατάλληλη.
Ειδικότερα :
1. Αναφέρεται στη σύνταξη προμελέτης και όχι
προκαταρκτικής μελέτης, που είναι ο ενδεικνυόμενος τρόπος.
2. Ο φάκελος, που ζητούνταν να υποβληθεί, έπρεπε, κατά την πρόσκληση, να περιλαμβάνει τη
σύνθεση της μελετητικής ομάδας, χωρίς να ζητεί
συγκεκριμένα προσόντα.
3. Ενώ ζητείται η κατάθεση «Ιδέας - σχεδίων
προμελέτης (σχέδια σε κλίμακα – μακέτα κλπ)»,
παράλληλα ζητείται και χρονοδιάγραμμα παράδοσης.
4. Δε γίνεται καν αναφορά στην πρόσφατα εκπονηθείσα οικονομοτεχνική μελέτη για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος της Deloitte & Touche.
5. Τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφυκτικά. Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 και η καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προτάσεων ήταν η Δευτέρα, 2 Μαρτίου
2009.
Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν να δημιουργηθούν
υποψίες, που μάλιστα, αν και αμέτοχο, με βάρυναν, ότι ο διαγωνισμός ήταν «στημένος». Χωρίς
φυσικά και με κανένα τρόπο να υιοθετώ την άποψη αυτή, το γεγονός ότι υποβλήθηκε μόνο μία και
μοναδική πρόταση, δεν μπορεί να μας βοηθήσει
να διαλύσουμε τις υποψίες αυτές.
Για τους παραπάνω λόγους, δείχνοντας την αγάπη μου στον ΗΡΑΚΛΗ εκπόνησα μια πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Φάκελος Έργου), την
οποία και θέτω στην κρίση σας. Τα βασικά της σημεία είναι τα εξής:
1. Να συνταχθεί Προκαταρκτική μελέτη, με τεύχη προδιαγραφών των τριών ειδικοτήτων (αρχιτεκτονικά, στατικά και ΗΜ) και να προκηρυχθεί
διεθνής διαγωνισμός μελέτης- κατασκευής με
παραχώρηση έργου. Τις αμοιβές των προμελετών,
οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής (κατασκευαστική) θα τις επιβαρυνθεί ο μελλοντικός
ανάδοχος του έργου και όχι ο ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. Να ακολουθηθεί ο Ν.3316/2005 σε ότι αφορά
τα προσόντα των μελετητών της προκαταρκτικής
μελέτης αλλά και των μετέπειτα σταδίων της.
3. Να γίνει σύνταξη προϋπολογισμού με βάση τα
ισχύοντα για Δημόσια έργα, που θα αποτελεί και
οδηγό για τις εν συνεχεία προσφορές των αναδόχων ώστε αυτές να μην είναι εξωπραγματικές,
σε ότι αφορά τις απαιτήσεις παραχώρησης του
έργου.
4. Να δοθούν στους ενδιαφερόμενους οι παραπάνω ήδη υπάρχουσες μελέτες, ιδίως δε η οικονομοτεχνική μελέτη, που είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
5. Να δοθεί επαρκής χρόνος (τουλάχιστον 45 μέρες), ώστε να υπάρχει η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή.
Με το να αποκτήσει ο Ηρακλής μία προμελέτη δεν
σημαίνει ότι έγινε το γήπεδο. Άλλωστε ο Ηρακλής
διαθέτει αυτή τη στιγμή
α) μία Οριστική μελέτη δώρο του προέδρου της
Δομοτεχνικής, η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό της ΓΓΑ που έγινε το 1995 και αφορούσε
στο γήπεδο του Ηρακλή στην Μίκρα με το σύστημα μελέτη - κατασκευή και προέβλεπε γήπεδο
20.000 θέσεων.
β) μία Αρχιτεκτονική προκαταρκτική μελέτη (βασισμένη στη μελέτη του κυρίου Αλεξόπουλου)
που εκπονήθηκε και παρουσιάσθηκε το 2005 σε
δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. το Μάιο του 2004
στο Ιβανώφειο.
γ) μία πρόσφατα εκπονηθείσα οικονομοτεχνική
μελέτη από τη Deloitte & Touche για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.
Η πρότασή μου στην παρούσα φάση είναι η εξής:
1. Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε με την πρόσκληση της 06.02.2009,
λόγω της μιας και μοναδικής συμμετοχής.
2. Να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, πάνω στις
προαναφερθείσες βάσεις.» n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αποστολή αγγελιών
τηλ: 2310 883148,
fax: 2310 883151,
e-mail:
kukudea@central.tee.gr.

Αρχιτέκτων. Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α. Τηλ 697 6800825.
Αρχιτέκτων από τεχνικό γραφείο στην
Καλαμάρια. Γνώση AutoCAD, φωτορεαλισμού, Photoshop. Τηλ 694 4563148.
Αρχιτέκτων από βιομηχανική μονάδα
ξύλινων κατασκευών με έδρα στη Σίνδο
Θεσσαλονίκης, για το τμήμα προσφορών
και πωλήσεων. Εμπειρία σε επιμετρήσεις,
άριστη χρήση AutoCAD, 3D. Βιογραφικό
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Αρχιτέκτων από βιομηχανία επαγγελματικού – εκθεσιακού εξοπλισμού καταστημάτων στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, για το τμήμα
μελετών. Εμπειρία στη μελέτη και την
παρουσίαση έργων. Γνώση Αγγλικών, Ιταλικών, AutoCAD, 3D studio max. Βιογραφικό Fax 2310 797830. Υπόψη ΕΔ.
Χωροτάκτης για συνεργασία. Άπταιστα
Αγγλικά, μεταπτυχιακός τίτλος (κατά προτίμηση από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο)
ανθρωπογεωγραφία ή οικονομική γεωγραφία ή περιφερειακή ανάπτυξη. Βιογραφικό email: geosplan@gmail.com.
Αρχιτέκτων ή Πολεοδόμος – Χωροτάκτης
από γραφείο μελετών για τη στελέχωση
του τμήματος πολεοδομικού σχεδιασμού,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 30
ετών, γνώση AutoCAD. Βιογραφικό Fax
2310 260171, Τηλ. 2310 267740 - 793
email: sempsi@tee.gr.
Αρχιτέκτων ή Μηχανικός Χωροταξίας
από μελετητικό γραφείο. Γνώση και εμπειρία σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, GIS. Βιογραφικό Fax 2310
426607, email: smamo@otenet.gr.
Μηχανικός (κωδ. Θέσης 2) από μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ με εξειδίκευση σε
υδραυλικά έργα και οδοποιία. Βιογραφικό
Fax 2310 230428, email: yetos@otenet.gr.
Μηχανικός από εκδοτική εταιρεία για
προϊστάμενος στο τμήμα πωλήσεων. 2 3έτη προϋπηρεσία, σε τμήμα πωλήσεων
κατά προτίμηση εταιρείας δομικών υλικών. Βιογραφικό Fax 2310 480544, email:
ad@ktirio.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής.
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία των
προγραμμάτων: Corel, Photoshop, Η/Υ(Ms
Office), web design, java, AutoCAD 2D,
3D,ArchiCAD, 3d studio max, autostrad
4μ. Βιογραφικό email: seminaria97@
gmail.com.
Μηχανικός από ανώνυμη εταιρεία εξοπλισμού καταστημάτων, ως υπεύθυνος εργοταξίου με αρμοδιότητες σύνταξη οικονομικών προσφορών, επίβλεψη οικοδομικών
εργασιών, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. 3έτη εμπειρία σε ανακαίνιση εσωτερικών χώρων. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων επιθυμητή. Fax 2310 569719,
Τηλ 2310 569700. Υπόψη κ. Χρ. Αγγέλης.
Μηχανικός Προγραμματιστής, με εμπειρία σχεδιασμού ιστοσελίδας (flash, html,
asp, sgl) και ηλεκτρικού εμπορίου. Βιογραφικό Fax 2310 264856, email: hr@
atlantisresearch.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής (κωδ.
ΡΜ409) από Sun Electronics Α.Ε., για
product manager ειδών πληροφορικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο.
Βιογραφικό Fax 2310 7527000, email:
vkefalopolou@sunelectronics.gr.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από
εταιρεία παροχής υπηρεσιών του GMS
group. Επιθυμητή εξειδίκευση σε δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων
video Photo editing, βάσεων δεδομένων
υποστήριξης ERP, συστημάτων συντήρησης δικτύων και συντήρησης handware.

Γνώση Η/Υ(Ms Office), Photoshop, SQL
Dreamweaver. Εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 2310
532514, email: info@learnjob.gr.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από Dimakis Α.Ε. θέρμανση ύδρευση, φυσικό αέριο, ως εσωτερικός πωλητής για στελέχωση του καταστήματος της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Βιογραφικό Fax 2310 857540, Τηλ 2310
848845, email: zoi@e-dimakis.gr.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ξύλου με
έδρα ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος
παραγωγής. 5έτη προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Αγγλικών, ή Γερμανικών, άδεια οδηγήσεως, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση νομοθεσίας
για Α.ΜΕ.Α. Τηλ 697 6800825.
Πολιτικός Μηχανικός νέος, από τεχνική
εταιρεία. Βιογραφικό Fax 2310 446971.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εργοληπτική εταιρεία.. Με εμπειρία σε δημόσια έργα. Βιογραφικό email: atarav@tee.
gr.
Πολιτικός Μηχανικός από EUROCO Α.Ε.,
ως υπεύθυνο έργων. Ηλικία έως 40 ετών,
5έτη εμπειρία, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικό
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία, για εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη. 5έτη
εμπειρία εργοταξίου. Βιογραφικό Fax
2310 445507, Τηλ. 2310 445367.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων νέα,
από τεχνική εταιρεία με έδρα Ν. Μουδανιά. 5έτη εμπειρία. Βιογραφικό Fax
23730 65380, Τηλ. 23740 65440, email:
gmaktris@elkat.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος
από SIGMA Consultants ΕΠΕ. 3ετή εμπειρία, άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, AutoCAD.
Προϋπηρεσία στην εκπόνηση ενεργειακών
και περιβαλλοντικών μελετών. Επιθυμητές
σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές. Βιογραφικό Fax 2310 286612, email: m.delaki@
sigmaconsultants.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός (κωδ. Θέση 1)
από μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ. Βιογραφικό Fax 2310 230428, email: yetos@
otenet.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από Γεωανάλυση
Α.Ε. για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη.
Εμπειρία σε κατηγορία έργων οδοποιίας.
Fax 2310 496880, email: cv@geoanalysis.
gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από Γεωανάλυση Α.Ε. για το γραφείο της στη Θεσσαλονίκη. Γνώση σε GIS, ARCGIS σε επίπεδο
προγραμματισμού. Βιογραφικό Fax 2310
496880, email: cv@geoanalysis.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική εταιρεία.
Βιογραφικό Fax 2310 887483.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2001, με εμπειρία
σε επίβλεψη, διαχείριση και διοίκηση εργοταξίου και μελέτες εφαρμογής, για εργασία. Τηλ 693 7166499.
Αρχιτεκτόνισσα 3έτη εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, ευχέρεια στη σύνθεση.
Γνώση Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2D, 3D,

Photoshop, για συνεργασία με αρχιτεκτονικά ή τεχνικά γραφεία. Τηλ 694 5411924.
Αρχιτέκτων, με ευχέρεια στη σύνθεση. Γνώση στο 3d σχεδιασμό, AutoCAD,
ArchiCAD, Artlantis, Photoshop, και άλλα
σχεδιαστικά προγράμματα, για συνεργασία
με μηχανικούς, εργολάβους και μελετητικά γραφεία. Τηλ 693 7070382.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005, με
3ετή εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές
στην Ισπανία. Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών, Η/Υ(Ms Office λογισμικό PC /
MAC), AutoCAD 2D - 3D, 3D Studio Max,
Rhino, Photoshop, Illustrator, In Design,
Premiere, για συνεργασία με μελετητικά, τεχνικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 7152354, email:
anastfrag@hotmail.com.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 2ετής
προϋπηρεσία σε τεχνική εταιρεία. Γνώση
Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), 4Μ, AutoCAD,
μελετών φυσικού αερίου, για εργασία
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 698
3661271.
Ηλεκτρολόγος. Με βιομηχανική εμπειρία
στην διοίκηση, παραγωγή, συντήρηση.
Εμπειρία στα φωτοβολταϊκα. Άπταιστα
Αγγλικά, Γερμανικά, Ρουμανικά, Η/Υ(Ms
Office). Πολυετές εργασία σε Γαλλία και
σε ΗΠΑ, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694
5622686.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ, μέλος
ΤΕΕ 2008, μικρή εμπειρία σε Η/Μ. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD,
4Μ Fine, Tisoft, C, για εργασία. Τηλ. 694
7828806, email: stathismout@gmail.
com.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος
ΤΕΕ 2005, 2,5έτη προϋπηρεσία σε τεχνική
εταιρεία, γνώση μελετών φυσικού αερίου,
Αγγλικά, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 4Μ,
για εργασία εντός Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697
7386856, email: ilektrologos_mixanikos@
yahoo.com.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ, με
μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ,
AutoCAD, 4Μ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδηγήσεως, για
εργασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Τηλ 694 8594718.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος με διοικητική και εργοταξιακή εμπειρία βιομηχανικών και κτιριακών έργων, μελέτες καθοδικής προστασίας σε έργα φυσικού αερίου,
άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδηγήσεως, για εργασία ή συνεργασία. Τηλ. 2310
314278, 697 6206265.
Μηχανικός Περιβάλλοντος με μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), για στελέχωση
εταιρείας. Τηλ 697 3036907, email: fotis.
anastasiadis@gmail.com.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ
2005, Msc “ Προστασία Περιβάλλοντος&
Βιώσιμη Ανάπτυξη” ΑΠΘ, εμπειρία σε περιβαλλοντικές μελέτες, άπταιστα Αγγλικά,
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ArcGIS, γνώση
ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικών
εφαρμογών, για εργασία σε μελετητικές
- κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697
7608922.
Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ’
οικοδομικά, οδοποιία, Γ’ υδραυλικά, ενεργειακά, Α’ λιμενικά για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 23960 41497.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση
εταιρείας με ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, οδοποι-

ία, υδραυλικά, ενεργειακά – βιομηχανικά,
ΜΕΚ Α’ λιμενικά. Τηλ. 697 7589875.
Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία
σε οικοδομικά και βιομηχανικά κτίρια.
Γνώση AutoCAD, έκδοσης οικοδομικών
αδειών, για εργασία. Τηλ 694 4227787.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1993,
δομοστατικός, με 15ετή εμπειρία στις στατικές μελέτες κτηριακών έργων, για συνεργασία με τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 694 5551713.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση στατικών μελετών, για εξωτερική
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους,
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ.
23920 20099, 697 7166269.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση στατικών και υδραυλικών μελετών
και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και
προμετρήσεων – επιμετρήσεων, για συνεργασία. Τηλ. 2310 920453, 694 6783844
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών. Μελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, 3D, φωτορεαλισμό.
Γνώση ΓΟΚ, AutoCAD, Archicad, FESPA ΤΕΚΤΟΝ, STEEL, Photoshop, για εργασία.
Τηλ. 2310 840785, 694 6814379.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε στατικές μελέτες οπλισμένου σκυροδέματος,
μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών,
έκδοση οικοδομικών αδειών, για εξωτερική συνεργασία με αρχιτέκτονες, εργολάβους και τεχνικές εταιρίες. Τηλ. 694
4832265.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2003.
5ετή εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών
αδειών και σε τοπογραφικές εργασίες με
πλήρη εξοπλισμό. Γνώση Autodesk Land
Desctop, ArchiCAD, 3D απεικόνιση, για
εργασία ή για συνεργασία με μηχανικούς,
εργολάβους, τεχνικές εταιρείες. Τηλ 697
2500736.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση στατικών μελετών, ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Εμπειρία
σε επιδοτούμενα έργα και διαχείριση έργων, για συνεργασία. Τηλ. 6944 - 245.002,
email: d_chrys@hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2005,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»,
3ετή εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών
έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, για
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους,
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ
697 2778846.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007, με
4ετή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες
εφαρμογής και πολεοδομίας, μεταλλικών κτιρίων και ιδιωτικών έργων, γνώση
Αγγλικών, AutoCAD 2D, FESPA, Corel,
Photoshop, 3D Studio Max, για συνεργασία με τεχνική εταιρεία ή γραφείο μελετών στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 694 6471988.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2005.
5ετή εμπειρία σε τεχνικό γραφείο, αρχιτεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών
αδειών, μικρή εμπειρία σε δημοσία έργα.
Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office),
προγράμματα σχεδιασμού, ATLAS, για
εργασία σε μελετητική - κατασκευαστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 694
8608235.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

07

n 
Κατασκευή οδικών &
σιδηροδρομικών γεφυρών

nΣ
 εμινάριο για τη φορολογία
των μηχανικών
n 
Όλη η ελληνική νομοθεσία
δωρεάν στο διαδίκτυο
n 18 Απριλίου, παγκόσμια ημέn Με μια ματιά
ρα μνημείων
n Το ...πρωταπριλιάτικο εκθεσιακό νησί της Θεσσαλονίκης
n«
 Αντέχει» σε σεισμούς το n Συλλογικά - Παραταξιακά
ελληνικό δίκτυο φυσικού
αερίου
n Ν. 3316/2005:
Συμπεράσματα από
n Κώστας Καραπαναγιωτίδης
την εφαρμογή του,
«Υπάρχουν καταλληλότερες θέσεις
nΕ
 νδιαφέρουν
για τον ΧΥΤΥ αλλά...»
προβλήματα, προτάσεις

03

16

08

04

10

05

12-13

n Επιστολή προς
n Άνω πόλη 1978 - 2009
Εξέλιξη των παρεμβάσεων στον
Θ. Ξανθόπουλο για το
παραδοσιακό οικισμό του ιστορικού
Ν. 3316/2005
κέντρου της Θεσσαλονίκης
n Διαχείριση και αξιοποίηση
ακινήτων

14

06

n Νομοθεσία ανάθεσης
έργων με το Ν. 3263/04

nΗ
 πλατεία Ελευθερίας στη
Θεσσαλονίκη

15

18

20
21

n Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/
ΤΚΜ

22

n Για την προμελέτη του
γηπέδου «ΗΡΑΚΛΗ»

23

n Ζητείται

nΈ
 παινος στο ΑΠΘ για
συμμετοχή σε έκθεση της
5ης Βiennale

επισκεφθείτε μας...
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