ΜΕΛΕΤΕΣ
•

Οικισµός Κάρλας : προµελέτη / Φ.Μποµπορίδης [κ.α.] (1972)

•

Κριτική στο Π.∆. 23-8-78 για τη µείωση του συντελεστή δοµήσεως στη Λάρισα /
Α.Παπαηλιοπούλου [κ.α.] (1979)

•

Αυθαίρετα της Λάρισας και Ν. 720/77 / Κ.Σιαµπάκου, [κ.α.] (1980)

•

Απόψεις και κριτική πάνω στις µελέτες ΚΕΠΑ Λάρισας - Βόλου (Μελέτη ∆ίπολου Ρυθµιστικού Λάρισας) / Χ.Τσάτσος [κ.α.]. (1980)

•

Μελέτη κυκλοφοριακού Λάρισας / Τ.Μπαρµπούτης, [κ.α.] (1980 )

•

Το διοικητήριο και η ανάπτυξη της πόλης της Καρδίτσας / Γ.Κωνσταντάκου (1981 )

•

Οι ανάγκες των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και Οργανισµών του Ν.Τρικάλων σε τεχνικό
προσωπικό / Κ.Αθανασίου, [κ.α.] (1981)

•

Επίπεδα ρύπανσης Πηνειού / Ζ.Αργυρόπουλος [κ.α.]. (1982)

•

Συνθήκες ζωής του παιδιού στη Λάρισα / Γ.Καλτσούλα [κ.α.] (1982)

•

Λάρισα : το πολιτιστικό πρόβληµα / Μ. Αιβαλιώτου-Ντούρου [κ.α.] (1983)

•

∆ιερεύνηση της αστικής δοµής και µορφολογίας της Λάρισας / Β.Μαργαρίτου [κ.ά.]

•

Η αγροτική κατοικία στον Ν.Τρικάλων / Μ.∆ασκάλου [κ.α.] (χ.χ.)

•

Συµµετοχικοί θεσµοί : έννοια-σηµασία, αναγκαιότητα συµµετοχής του ΤΕΕ /
Β.Βαρελά, [κ.α.] (1988)

•

Αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων οικισµών : περίπτωση Ορφανών Καρδίτσας /
Α.Κουτσιούµπα, [κ.α.] (1988)

•

Μελέτη και αξιολόγηση ηλιακού δυναµικού περιοχής Λάρισας / Α.Τζαχάνης, [κ.α.]

•

Ενοποίηση - αξιοποίηση ακάλυπτων χώρων : µια θεωρητική προσέγγιση και µια
µελέτη παρέµβασης σε ακάλυπτους χώρους / Π. Αβραµόπουλου [κ.α.] (1989)

•

Τυποποίηση ψυκτικών φορτίων και ισοδύναµων θερµοκρασιών περιοχής Λάρισας /
Α.Τζαχάνης, [κ.α.] (1990)

•

Ανακύκλωση απορριµάτων στη Λάρισα. ∆υνατότητες και προοπτικές / Α.Τζαχάνης,

•

Οδική & σιδηροδροµική σύνδεση Ηγουµενίτσας -Βόλου λιµένες ΗγουµενίτσαςΒόλου / Ν.Λέγκα, [κ.α.] (1992)

•

∆ηµόσια έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ν. Καρδίτσας / ∆.Βερίλλης, [κ.α.] (1992)

•

∆ιερεύνηση της ποιότητας των πόσιµων νερών του Θεσσαλικού πεδίου
Ζ.Αργυρόπουλος [κ.ά.] (1993)

•

Το διδακτηριακό πρόβληµα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο
Ν. Λάρισας / Α.Αποστολάκης [κ.ά.] (1995)

•

Καταγραφή-αποτύπωση των αξιόλογων από άποψη αρχιτεκτονικής µορφολογίας &
ιστορικής σηµασίας κτισµάτων του οικισµού Αµπελάκια / Ε.Βαντή, [κ.ά.] (1995)

•

Καταγραφή αξιόλογων κτισµάτων Λάρισας / Α.Αντωνούλη, [κ.ά.] (1995)

•

Τα πέτρινα γεφύρια της Θεσσαλίας / Α.Γαλερίδης, [κ.ά.] (1995)

(1986)

(1989)

[κ.α.] (1992)

/

•

Αστική και υπεραστική συγκοινωνία της Λάρισας και προοπτική βελτιστοποίησής
της / Β.Μπασδάνης, [κ.α.] (1996)

•

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια στην περιοχή Θεσσαλίας : Βασικές αρχές σχεδιασµού παθητικών & ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων - Κλιµατολογικά στοιχεία
και εφαρµογή τους σε κατοικία στην περιοχή Θεσσαλίας / Ν.∆ήµου, [κ.α.] (1996)

•

Σύνταξη και καταγραφή γενικών αρχών και στόχων της επικείµενης ανάπλασης του
φρουρίου Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής του / Γ.Ιωαννίδης [κ.ά.] (1996)

•

Ανάλυση των προτεινόµενων µεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων στη Βιοµηχανική
περιοχή Λάρισας / Φ.Αργυρούλη [κ.ά.] (1997)

•

Η ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους / Τ.Χατζηνίκος, [κ.α.] (1998)

•

Λιγνιτικά κοιτάσµατα περιοχής Ποταµιάς Ελασσόνας / Γ. ∆ηµολιού [κ.ά] (1998)

•

Μελέτη λειτουργίας - αξιοποίησης κόµβου Internet και Τράπεζας Πληροφοριών
Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας / Π.Αγγελετόπουλος, [κ.α.] (1998)

•

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (1998)
Νεάπολη - Φιλιππούπολη - Αγ. Θωµάς - Λιβαδάκι / Ι.Αντωνούλης, [κ.ά.]
Νεράιδα - Ανθούπολη - Νέα Πολιτεία - Ηπειρώτικα / Β.Μπατρακούλη, [κ.ά.]
Αµπελόκηποι- Παπασταύρου- Ιπποκράτης - Βόρ. Αγ. Αθανάσιος / ∆.Πάντζιος, [κ.ά.]
Νότιος Αγ.Γεώργιος - Λαχανόκηποι - Σταθµός - Τούµπα - Χαραυγή/Α.Μιχάλη, [κ.ά.]
Νότιος Αγ. Αθανάσιος - Αγ. Αχίλλειος - Αγ. Νικόλαος / Κ.Πάλλας, [κ.ά.]
Νέα Σµύρνη / ∆.Μαβίδης, [κ.ά.]
Αγ. Κωνσταντίνος - Α. Σαράντα / Α.Αντωνούλη, [κ.ά.]
Πυροβολικά - Αβέρωφ / Η.Βολιώτης, [κ.ά.]

•

∆ιατύπωση προτάσεων για τη µελέτη και κατασκευή του Συµβόλου της πόλης σε
αντικατάσταση του παλιού ρολογιού / Χ.Καλογιάννη, [κ.ά.] (1998)

•

Καταγραφή, αποτύπωση και µελέτη, από άποψη ιστορικής και αρχιτεκτονικής
σηµασίας, όλων των κτιρίων που στεγάζεται η θεραπευτική κοινότητα "Εξοδος" Προτάσεις αξιοποίησης των κτιρίων και αναβάθµισης του περιβάλλοντος χώρου /
Β.Τσολάκη [κ.α.] (1999)

•

Καταγραφή-Ιεράρχηση - Μελέτη αξιοποίησης χώρων κατάλληλων για χιονοδροµικά
κέντρα:οδοί πρόσβασης, εγκαταστάσεις υποδοµές χώρων, οικονοµικές δραστηριότητες ως αποτέλεσµα της επέµβασης, ανάπτυξη / Π. Στεργιούλη [κ.ά.] (1999)

•

Καταγραφή αξιόλογων κτισµάτων Τυρνάβου - Τσαριτάνης / Ν.Παλαιός, [κ.ά.] (1999)

•

Αξιοποίηση µικροζωνικής µελέτης Λάρισας / Ε.Καλλίνος [κ.ά.] (2000)

•

Αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου Λάρισας / Ε.Καλλίνος [κ.ά] (2001)

•

Φράγµα - τεχνητή λίµνη Ανθοχωρίου : για αειφόρο διαχείριση νερών Πάµισου
ποταµού : Αναγνωριστική µελέτη / ∆.Βερίλλης [κ.ά.] (2002)

•

Καταγραφή συνδεδεµένων χρηστών µε το δίκτυο φυσικού αερίου στη Λάρισα :
πλήρης περιγραφή ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου / Γ.Καχριµανίδης, [κ.ά.] (2003)

•

∆ηµιουργία πρότυπου οδηγού ελέγχου εφαρµογής υφιστάµενης νοµοθεσίας σε
θάµτα ασφάλειας & υγιεινής στα τεχνικά έργα / Α.Μπίσκα, [κ.ά.] (2003)

•

Καταγραφή περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε έργα
υποδοµής / ∆. Γεωργοπούλου [κ.ά.] (2003)

