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Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: ΕΞ 15

ΚΟΙΝ.: όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Επιστολή για την ορθή Προκήρυξη του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την
Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας
ΣΧΕΤ.: α. Η περιληπτική προκήρυξη του Διαγωνισμού του θέματος
Με την παρούσα επιστολή σας εφιστούμε την προσοχή για την ορθή προκήρυξη του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας.
Ειδικότερα:
Σύμφωνα με το α) σχετικό, Τμήμα ΙΙΙ, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5, 6 και 7 του Ν.3316/05:
•

Αρχιτέκτονα μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης

•

Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, ή μηχανολόγου μηχανικού, ή ηλεκτρολόγου μηχανικού για την
εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης (φωτισμός – δίκτυα διανομής, άρδευση, λοιπές Η/Μ
εγκαταστάσεις).

•

Γεωπόνου ή δασολόγου ή αρχιτέκτονα τοπίου, για τη εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Περιφερειακό
Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΜΠΧΠΑ - ΠΤΒΕ) επιθυμεί να επισημάνει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, τη
σταθερή θέση του υπέρ της δημιουργίας ορθολογικών προσεγγίσεων στο σχεδιασμό του χώρου, σε
οποιαδήποτε κλίμακα παρέμβασης και αν αναφέρεται αυτός. Στην κλίμακα ειδικότερα του αστικού
σχεδιασμού είναι αναγκαία η απαγκίστρωση από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και πρακτικές που
επικεντρώνονταν στην αισθητική, αποκλειστικά αρχιτεκτονικής φύσης, διάσταση των παρεμβάσεων
ανάπλασης (λύσεις εστιασμένες σε πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, αστικό διάκοσμο και φυτεύσεις) και η
υιοθέτηση επιλογών και προσεγγίσεων που προωθούν την οικονομική αναγέννηση των πόλεών μας, μέσω του
σχεδιασμού των χρήσεων γης και τη χρήση οικονομικών εργαλείων, κινήτρων και μηχανισμών. Η ανάγκη αυτή
είναι, άλλωστε, απόλυτα επιβεβλημένη στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και έχει αποτελέσει αντικείμενο
συζήτησης και προβληματισμού τόσο από το ΥΠΕΚΑ όσο και από την επιστημονική, ακαδημαϊκή και
επαγγελματική κοινότητα.
Ο αποκλεισμός της συμμετοχής της ειδικότητας των πολεοδόμων μηχανικών από τον συγκεκριμένο Ανοικτό
Διαγωνισμό, θεωρούμε ότι συνεπάγεται αγνόηση των αναφερόμενων παραπάνω αναγκών και διαστάσεων
του σχεδιασμού. Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η προσπάθεια ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του
αστικού χώρου ή επιμέρους περιοχών του δε θα πρέπει να βασίζεται μόνο στον αρχιτεκτονικής φύσης αστικό
σχεδιασμό (urban design) αλλά να τον περιλαμβάνει δημιουργικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αστικά
προβλήματα και ανάγκες στην πλειονότητά τους είναι πολυεπίπεδα χωρο-κοινωνικά ζητήματα και ως εκ
τούτου απαιτούνται ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν την αστική αναγέννηση / αναζωογόνηση.
Οποιαδήποτε προσπάθεια να αποσπαστούν νοηματικά ή λειτουργικά οι παρεμβάσεις στον αστικό χώρο από
τις πολεοδομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις τους δε συνάδει με τις αρχές του
ορθολογισμού και έρχεται σε αντίθεση με τη σύγχρονη αντίληψη για τα αίτια της αστικής προβληματικότητας.
Τυχόν αποκλειστική έμφαση στη φυσική / αισθητική διάσταση μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να οδηγήσει
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σε βραχυχρόνιες βελτιώσεις σε επίπεδο εικόνας, δε μπορεί όμως εξ’ αντικειμένου να αντιμετωπίσει ριζικά και
σε βάθος χρόνου την αστική προβληματικότητα, δηλαδή να επιλύσει χωρικά εστιασμένα προβλήματα.
Οι μηχανικοί χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο, τις
γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση πολυδιάστατων συλλήψεων του
χώρου και να επιτύχουν ολοκληρωμένους και ευρύτερους, από αυτούς της αισθητικής αναβάθμισης, στόχους
για το σχεδιασμό της πλατείας και της ευρύτερης περιοχής της. Άλλωστε, ακόμα και στόχοι που
μνημονεύονται στα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό (Τμήμα IV προκήρυξης)
απαιτούν ευρύτερες θεωρήσεις και συσχετίσεις αναφορικά με την ένταξη του χώρου της πλατείας στην
ευρύτερη περιοχή της, που δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις ειδικότητες που καλούνται να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό (π.χ. αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στο
ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, απόδοση της πλατείας στους πεζούς και όχι στα αυτοκίνητα,
μετασχηματισμός της πλατείας σε είσοδο / πύλη της πόλης από τη θάλασσα, αναζωογόνηση της ευρύτερης
περιοχής της Πλατείας Ελευθερίας, σχεδιασμός κατάλληλος και για άτομα εμποδιζόμενα και με ειδικές
ανάγκες κλπ.).
Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω επισημάνσεις μας και να προβείτε σε ορθή προκήρυξη του
Ανοικτού Διαγωνισμού, συμπεριλαμβάνοντας στις επαγγελματικές κατηγορίες που απαιτούνται για τη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό και αυτή των μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής
ανάπτυξης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια.
Με εκτίμηση,
Για το Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας,
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης /
Περιφερειακό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

H Γραμματέας της Δ.Ε.

Γιώργος Μπάκης

Καλλιόπη Παπαδοπούλου

Επικοινωνία:
Αναστασία Τασοπούλου, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΠΤΒΕ, 6977995192
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
e-mail: grammateia@chorotaxia.gr

2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Διοικούσα Επιτροπή
Τηλ: 210 3291729
fax. 210 3222504
e-mail: gramde@central.tee.gr

3. Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Τμήμα Συμβάσεων & Συμβατικών Τευχών
Χ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα
Τηλ.: 210 6428969
Fax: 210 6464392
e-mail: ggded17@otenet.gr
4. ΥΠΕΚΑ
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας
Τηλ: 213 1515 728
fax. 210 644 7008
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