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Η µερίδα µε θέµα «Τεχνολογία Σκυροδέ-
µατος και ∆οµικών Χαλύβων» οργανώ-

νει το ΤΕΕ - Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας,
σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Lucy», στην
Καβάλα. Η έναρξη της ηµερίδας θα γίνει στις
9 π.µ. µε χαιρετισµό
από τον Πρόεδρο
του ΤΕΕ-ΑΜ Κωνστα-
ντίνο  Αντωνιάδη και θα ακολουθήσουν οι ε-
ξής εισηγήσεις: 

• «Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων -
Χάλυβες οπλισµού Σκυροδέµατος», εισηγη-
τής: Θ.  Βουδικλάρης,  πολιτικός µηχανικός τ.
Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και ΣΠΜΕ,
µέλος ΚΤΣ 97, ΚΤΧ 2000 

•  «Σιδενόρ» - Ενηµέρωση: Β.  Γαλάνης  µη-
χανολόγος µηχανικός ΕΜΠ, υπεύθυνος ειδι-
κών προϊόντων χάλυβα «Σιδενόρ» 

• «Χαλυβουργία Θεσσαλίας και Ελληνική
Χαλυβουργία»   - Ενηµέρωση: Γ.  Σιούλας  

• «Ευρωπαϊκό πρότυπο για Σκυρόδεµα Ε-
ΛΟΤ ΕΝ 206-1», εισηγητής: Ν. Μαρσέλλος πο-
λιτικός µηχανικός, µέλος Επιτροπής ΚΤΣ 97 

• «Η Οδηγία
89/106/ΕΟΚ και το ΕΝ
206-1», εισηγητής: Γ.

Κατσαράκης,  πολιτικός µηχανικός 
• «Ενανθράκωση κατασκευών οπλισµένου

σκυροδέµατος. Ανάλυση του φαινοµένου και
συσχετισµός του µε το Ελληνικό Περιβάλ-
λον», εισηγητής: Κ.Κ.  Σίδερης  επίκουρος κα-
θηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών
∆ΠΘ 
Η ηµερίδα θα κλείσει µε ερωτήσεις και

συζήτηση. 

Καβάλα,  19  Νοεµβρίου    2005

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

Τεχνολογία σκυροδέµατος και ∆οµικών Χαλύβων 

ΟΠρόεδρος της ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τµήµατος Β/Α Αι-
γαίου ∆ηµήτριος  Μάντζαρης απέστειλε  προς

τον  Πρόεδρο  και  το  ∆Σ  του  Ταµείου  Συντάξεως
και  Αυτασφάλισης  Υγειονοµικών  (ΤΣΑΥ)  έγγραφο
στο οποίο τονίζει ότι πρόσφατα δηµοσιεύτηκε
στον τοπικό Τύπο της Λέσβου (εφηµερίδα «Φω-
νή» 29.9.05 και εφηµερίδα «Εµπρός» 30.9.05) ότι
το Ταµείο, το οποίο έχει στην ιδιοκτησία του το
ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Σαρλίζα» και τις
θερµοπηγές στην περιοχή του ∆ήµου Λουτρόπο-
λης Θερµής, προτίθεται να προχωρήσει στην α-
ξιοποίηση του συγκροτήµατος, µε τη δηµιουργία
µιας σύγχρονης ξενοδοχειακής µονάδας 5 αστέ-
ρων δυναµικότητας 600 κλινών, καθώς και µαρί-
νας και ιαµατικών εγκαταστάσεων. 
Πρόκειται ασφαλώς για µια σηµαντική πρωτο-

βουλία, την οποία όχι µόνο επικροτούµε, αλλά και
στηρίζουµε ως Τεχνικό Επιµελητήριο. 
Παράλληλα στα ίδια δηµοσιεύµατα γίνεται α-

ναφορά ότι η εκπόνηση των σχετικών µελετών
για την υλοποίηση του έργου, έχει ανατεθεί -και
µάλιστα έχουν υπογραφεί και οι σχετικές συµβά-
σεις- σε πανεπιστηµιακούς και συγκεκριµένα
στον καθηγητή του ΕΜΠ κ. Γκαραγκούνη και στον
καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανε-
πιστηµίου Πατρών κ. Κατζουράκη. 
Πριν οκτώ µήνες ψηφίστηκε από την Ελληνική

Βουλή ο Ν. 3316/05 «Ανάθεση  και  εκτέλεση  δη-
µοσίων  συµβάσεων  εκπόνησης  µελετών  και  πα-
ροχής  συναφών  υπηρεσιών  και  άλλες
διατάξεις», ο οποίος ορίζει επακριβώς τις διαδι-
κασίες που πρέπει να ακολουθούν οι φορείς του
∆ηµοσίου για την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσε-
ων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υ-
πηρεσιών. 
Στο νόµο αυτό δεν υπάρχει καµία διάταξη που

να επιτρέπει την απευθείας ανάθεση µελέτης, ή
υπηρεσίας σε πανεπιστηµιακό ίδρυµα, ή σε καθη-

γητές ΑΕΙ. 

Επειδή, λοιπόν, το ΤΣΑΥ είναι ένας φορέας ο ο-

ποίος οφείλει να ακολουθεί τις διατάξεις του πα-

ραπάνω νόµου, σας ζητούµε να µας ενηµερώσετε

για τις προθέσεις του ταµείου σας σχετικά µε τις

διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την εκπό-

νηση των ως άνω µελετών και αν έχουν βάση τα

σχετικά δηµοσιεύµατα του τοπικού Τύπου. 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας / Τµήµα Β/Α

Αιγαίου έχει τη διάθεση να συνδράµει και να βοη-

θήσει εφόσον του ζητηθεί, ώστε το Ταµείο σας να

ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία για την εκπό-

νηση των µελετών του «Σαρλίζα». 

Αν όµως διαπιστώσουµε ότι προχωράτε σε

διαδικασίες απευθείας αναθέσεων σε πανεπι-

στηµιακά ιδρύµατα κατά παράβαση του Ν.

3316/05, θα βρεθούµε στη δυσάρεστη θέση να

παρέµβουµε για να διαφυλάξουµε τα συµφέρο-

ντα των µελετητών - µελών του ΤΕΕ, αλλά και

την τήρηση της νοµιµότητας,  µε κάθε πρόσφο-

ρο τρόπο. 

Απευθείας αναθέσεις µελετών 

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÂÏÑÅÉÏÁÍÁÔÏËÉÊÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ 
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Την παρέµβαση του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε  γιατη βέλτιστη µελέτη και κατασκευή των έργων
στην περιοχή της Λαµίας ζητά ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Στερεάς Στέλιος  Ζα-
χαρόπουλος µε επιστολή του προς τον υπουρ-
γό ΠΕΧΩ∆Ε Γεώργιο  Σουφλιά. Στην επιστολή,  ε-
πισηµαίνεται ότι οι παρεµβάσεις του Τµήµατος,
οι οποίες διαχρονικά κατατέθηκαν, σε κάθε πε-
ρίπτωση κρίθηκαν εποικοδοµητικές και βελτίω-
σαν σηµαντικά τα τελικά αποτελέσµατα. Προτεί-
νονται, λοιπόν,  για την περιοχή της Λαµίας και
για τα έργα του ΠΑΘΕ και Ε65, τα ακόλουθα: 

• Να θεωρηθεί σε επίπεδο µελετών ότι ο οδι-
κός άξονας προς Άµφισσα - Αντίρριο θα έχει ως
αφετηρία τον κόµβο των Θερµοπυλών. Η επιλο-
γή να µελετηθεί το σύστηµα των έργων και των
µεγάλων κόµβων ΠΑΘΕ & Ε65 µε την παραδοχή
ότι ο αυτοκινητόδροµος προς Άµφισσα - Αντίρ-
ριο µελλοντικά θα ακολουθήσει νέα χάραξη, δε
λαµβάνει υπόψη τη σηµερινή σύνδεση του δρό-
µου µε τον ΠΑΘΕ στις Θερµοπύλες και έγινε
χωρίς καµία τεκµηρίωση. 

• Να υπάρξει η εξειδικευµένη προσέγγιση
στο επίπεδο των οριστικών µελετών για την ε-
ξασφάλιση των ικανοποιητικών δυνατοτήτων εν-
δοεπικοινωνίας των περιοχών στις οποίες τα
έργα γεωγραφικά αναφέρονται. Τα µεγάλα αυτά
έργα (ΠΑΘΕ, Ε65 και ΣΓΥΤ) θα εκτελεστούν σε
απόσταση «αναπνοής» από την πόλη της Λα-
µίας και στην πλέον εύφορη περιοχή της κοιλά-
δας του Σπερχειού ποταµού, η οποία στηρίζει
πλήθος τοπικών δραστηριοτήτων και χρήζει
προστασίας. 

• Η διάταξη και µελέτη των οδικών συνδέσε-
ων (Α/Κ Λαµίας και Α/Κ Ροδίτσας), η οποία συν-
δυάζεται µε την επιλογή της αφετηρίας και χά-
ραξης του άξονα Ε65 (περιοχή από άνω διάβαση
του ΠΑΘΕ µε τη ΣΓΥΤ έως τον «Α/Κ Λαµίας»), εί-
ναι αδύνατο να µην προβληµατίζει. Από τα µέχρι
σήµερα δεδοµένα για την οδική σύνδεση των

δύο αυτοκινητόδροµων (ΠΑΘΕ και Ε65) και µιας
εξόδου προς την περιοχή Λαµίας - ∆οµοκού,
σχεδιάζονται τρεις ανισόπεδοι κόµβοι οι οποίοι
παράλληλα συνδέονται µεταξύ των µε έργα οδι-
κών αξόνων που έχουν συνολικό µήκος περίπου
εννέα (9) χιλιόµετρα!!!. Θεωρούµε  ότι η πλέον δό-
κιµη από κάθε άποψη λύση είναι η µελέτη και κα-
τασκευή ενός ανισόπεδου κόµβου. 

• Το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτηµα υπόδειξης από
τις µελέτες θέσεως διοδίων ακριβώς πριν από
την είσοδο της Λαµίας, το οποίο δεν είναι δυνα-
τό σε καµιά περίπτωση να γίνει αποδεκτό. 

• Την ανάγκη για διευθέτηση των θεµάτων τα
οποία ανακύπτουν από την υδραυλική συµπερι-
φορά του «Ξηριά» Λαµίας (παραπόταµου του
Σπερχειού που συµβάλλει δυτικά του Α/Κ Ροδί-

τσας) και άπτονται της λειτουργικής ασφάλειας
των έργων. Έχοντας υπόψη το βεβαρηµένο ι-
στορικό της συµπεριφοράς του χειµάρρου, θεω-
ρούµε ότι πρέπει να µελετηθούν και δροµολο-
γηθούν τα απαιτούµενα έργα. 

• Τα τεχνικά έργα που επαρκώς θα εξασφαλί-
ζουν την ενδοεπικοινωνία των αγροτικών περιο-
χών και ιδιαίτερα της Ανθήλης (περιοχή µεταξύ
ΠΑΘΕ και ΣΓΥΤ). 

• Τα µεγάλα τεχνικά έργα που υιοθετήθηκαν
χωρίς να είναι οι πλέον δόκιµες λύσεις υποστή-
ριξης του σχεδιασµού (γεφυρώσεις Σπερχειού
σε πολύ κοντινές αποστάσεις). 
Τα προαναφερόµενα θέµατα, επεξεργάστηκαν

Μόνιµες Επιτροπές του Τµήµατός µας.  Οι από-
ψεις µας απεικονίζουν την πραγµατικότητα και
οι θέσεις µας στοχεύουν στη βελτίωση του σχε-
διασµού των έργων. 

Τα έργα στην περιοχή της Λαµίας 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Πε-ριφερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ Ανατ. Στε-
ρεάς, έχοντας υπόψη την από 1-9-2005 παραί-
τηση του Γεωργίου  ∆ενδρή  Αγρ.Τ-Μ από το α-
ξίωµα Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
την από 2-9-2005 παραίτηση του Λουκά  Γκι-
γκέλου Μηχ-Μ από το αξίωµα του Αντιπροέ-
δρου και µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
την από 1-9-2005 παραίτηση του Μιχάλη  Κορ-
µάζου Π-Μ από αξίωµα του Γραµµατέα της ∆ι-
οικούσας Επιτροπής και τα αποτελέσµατα
των µυστικών ψηφοφοριών για την εκλογή
των Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα
της ∆ιοικούσας Επιτροπής κατά την Ειδική
Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τµήµα-
τος στις 7-9-2005, ανακήρυξε:

1. Πρόεδρο ∆ιοικούσας Επιτροπής του Περι-
φερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ/ΤΑΣ τον Στυλια-
νό  Ζαχαρόπουλο, Αγρονόµο - Τοπογράφο Μη-
χανικό. 

2. Αντιπρόεδρο ∆ιοικούσας Επιτροπής του
Περιφερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ/ΤΑΣ τον Γε-
ώργιο  Κουτσόπουλο , Πολιτικό Μηχανικό. 

3. Γραµµατέα ∆ιοικούσας Επιτροπής του
Περιφερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ/ΤΑΣ τον Η-
λία  Παπαδήµα, Πολιτικό Μηχανικό.  
Εξάλλου, µε άλλη απόφαση  προχώρησε

στην αντικατάσταση των παραιτηθέντων µε-
λών της ∆.Ε. από τους αµέσως επόµενους σε
σειρά επιτυχίας στον ίδιο συνδυασµό ήτοι: 

- Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέ-
λους της ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ Σπύρου Σκαρλάτου
Π-Μ από τον Ηλία  Παπαδήµα Π-Μ που είναι ο
αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυχίας στο
συνδυασµό ΠΑΣΚ-Σ .

- Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέ-
λους της ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ Λουκά Γκιγκέλου
Μ-Μ από τον Γεώργιο  Παπαγγελή Αγρ.Τ-Μ
που είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυ-
χίας στο συνδυασµό ΠΑΣΚ. 

- Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέ-
λους της ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ Κων/νου Κακανά Π-
Μ στον Κων/νο  Παπαποστόλου Μ-Η-Μ στο
συνδυασµό ∆ΚΜ. 

- Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέ-
λους της ∆.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΣ Παναγιώτη Γώγου
Π-Μ από τον Ευάγγελο  Παρµενόπουλο  Π-Μ
στο συνδυασµό «Ανεξάρτητη Παράταξη». 

Νέο Προεδρείο και µέλη της ∆.Ε. 

...και  αντικατάσταση  µέλους

Τέλος, το  Προεδρείο της Αντιπροσωπείαςτου Περιφερειακού Τµήµατος του ΤΕΕ Ανατ.
Στερεάς προχώρησε στην αντικατάσταση του
παραιτηθέντος µέλους της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ/ΤΑΣ Παναγιώτη Γώγου Π-Μ από τον
∆ηµήτριο  Τσαβάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό που
είναι ο αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυχίας
στο Ν. Φθιώτιδας του συνδυασµού «Ανεξάρτη-
τη Παράταξη». 
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•  Ο Ν. 2508/97, για τη βιώσιµη οικιστική α-
νάπτυξη των πόλεων και των οικισµών της
χώρας, καθιερώνει τη συγκρότηση οργανι-
σµών ρυθµιστικού και την εκπόνηση ρυθµιστι-
κών σχεδίων. Τα Ιωάννινα είναι µία απο τις έξι
(6) πόλεις, για της οποίες προβλέπεται κατά
προτεραιότητα, η συγκρότηση και λειτουργία
οργανισµού ρυθµιστικού, που έχει καθυστερή-
σει ανεπίτρεπτα. 

Προτάσεις  
Με βάση τις γενικές και ειδικές επισηµάν-

σεις, προτείνονται στο παρόν στάδιο τα εξής: 
1. Η έλλειψη ρυθµιστικού σχεδίου για το Λε-

κανοπέδιο, καθιστά επιτακτική την αναγκαιό-
τητα πλήρους εναρµόνισης των κατευθύνσε-
ων και προτάσεων της µελέτης του ΓΠΣ της
πόλης, µε τις προβλέψεις και τις κατευθύνσεις
του ισχύοντος χωροταξικού της Περιφέρειας. 

2. Το στάδιο της αξιολόγησης του ισχύο-
ντος ΓΠΣ είναι απαραίτητο για το νέο σχεδια-
σµό και πρέπει να γίνει, ώστε να αποτυπω-
θούν οι εµπειρίες από τη 18χρονη εφαρµογή
του. 

3. Θεωρούµε απαραίτητο και χρήσιµο τον
εµπλουτισµό της ανάλυσης µε όλα τα διαθέ-
σιµα και επικαιροποιηµένα στοιχεία, για τα
πληθυσµιακά δεδοµένα, την οικονοµική φυσιο-
γνωµία της περιοχής, την τουριστική δραστη-
ριότητα, την ανεργία, τη βιοµηχανική δραστη-
ριότητα, το πολιτισµικό περιβάλλον, τις µετα-
κινήσεις, τις συγκοινωνιακές και ενεργειακές

υποδοµές, τις συνθήκες ρύπανσης, τις ευαί-
σθητες περιβαλλοντικά περιοχές κλπ. ώστε
να διαθέτουµε ένα πιο αξιόπιστο και ασφαλές
υπόβαθρο για τις επιλογές. 

4. Με τα σύγχρονα δεδοµένα, η πολεοδοµι-
κή οργάνωση αστικών συγκροτηµάτων διαπε-
ριφερειακής και διακρατικής εµβέλειας και η
θεσµική τους διαχείριση µέσω ΓΠΣ, δεν µπο-
ρεί να είναι αξιόπιστη και αποτελεσµατική. 

5. Οι λειτουργίες στο Λεκανοπέδιο δεν πε-

ριορίζονται, προφανώς, στα διοικητικά όρια

του ∆ήµου. Για να είναι τα δεδοµένα αντικειµε-
νικά και ρεαλιστικά, είναι επιβεβληµένη η ενι-
αία θεώρηση του Λεκανοπεδίου ως προς τα
στοιχεία της ανάλυσης, την αξιολόγηση της υ-
πάρχουσας κατάστασης και τη διερεύνηση των
τάσεων και των κατευθύνσεων. 

6. Η χωροθέτηση κρίσιµων δραστηριοτήτων
για τη λειτουργία της πόλης και την ποιότητα
ζωής των κατοίκων, πρέπει να υπακούει σε επι-
στηµονικά και πολεοδοµικά δεδοµένα και να
τεκµηριώνεται επαρκώς και ολοκληρωµένα. Η
υιοθέτηση από τη µελέτη της πρότασης του
ΚΤΕΛ, για χωροθέτηση του σταθµού στην οδό
Γ. Παπανδρέου, είναι αναιτιολόγητη και ως εκ
τούτου δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. 

7. Πιστεύουµε, τέλος, ότι για την αξιοπιστία
και την πληρότητα του σταδίου, αξίζει τον κόπο
και πρέπει η οµάδα µελέτης να προχωρήσει σε
µεγαλύτερη και βαθύτερη ανάλυση των λει-
τουργιών, των χρήσεων και των δραστηριοτή-
των στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, κα-
θώς και σε µια πληρέστερη αιτιολόγηση των
προκαταρκτικών προτάσεων του Α΄ σταδίου. 

Το  ΓΠΣ Ιωαννίνων 
Με αφορµή την κατάθεση του Α΄ σταδίου της µελέτης
«Αναθεώρηση και επέκταση του εγκεκριµένου Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου Ιωαννίνων», ο  Πρόεδρος του ΤΕΕ -
Τµήµατος Ηπείρου Γιώργος Παπαδιώτης µε έγγραφό του προς
το ∆ήµο Ιωαννιτών κοινοποιεί τις απόψεις του Τµήµατος, µε
στόχο να ληφθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση για το µέλλον
της πόλης. Και τονίζει ότι η  προσέγγιση του θέµατος έγινε µε
τη συνδροµή ειδικών και έµπειρων µηχανικών του Τµήµατος και
της σχετικής Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση των
πολεοδοµικών µελετών που εκπονούνται αυτή την περίοδο
στους ΟΤΑ του Λεκανοπεδίου.  Στο έγγραφο υπογραµµίζονται
µεταξύ άλλων τα εξής:

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτι-
κής Θεσσαλίας µε την απόφαση υπ’ αρ.

074/2005 ανέθεσε σε οµάδα επιστηµόνων την
εργασία «Ιδέες-  προτάσεις  για  αρχιτεκτονικές
παρεµβάσεις  στην  ιστορική  γέφυρα  της  Λάρι-

σας  στον  Πηνειό  ποταµό». Την οµάδα εργασίας
συγκροτούν οι: 
1. Μητσοπούλου Αφροδίτη / 2. Μαβίδης ∆ηµή-
τριος- Μπουρονίκος Γιάννης- Τσιρούκης Θάνος /
3. Αµµανίτης Κωνσταντίνος / 4. Παρασκευάς
Θωµάς / 5. Λαγαρίας Απόστολος / 6. Σαµαράς
Νίκος. 

Τ ο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τµή-µατος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ έχο-
ντας υπόψη την από 17.10.2005 παραίτηση του
µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής Βλαχοκώστα
Χρίστου που συµµετείχε στο 3ο ψηφοδέλτιο, α-

νακήρυξε τον αµέσως επόµενο σε σειρά προτί-
µησης υποψήφιο του ιδίου ψηφοδελτίου Γκου-
ντή  Βασίλειο Μ.Μ., ως µέλος της ∆ιοικούσας Ε-
πιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη θέση του παραιτη-
θέντος Βλαχοκώστα Χρίστου. 

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ

Αντικατάσταση µέλους της ∆.Ε. 

ÔÅÅ - ÔÌÇÌÁ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÊÁÉ ÄÕÔÉÊÇÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ 

Οµάδα Εργασίας




