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Avax: Αποκαλυπτήρια για το «Διαμάντι της Ερήμου» 
στο Κατάρ 
Το στάδιο θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2020
Ολοκληρώθηκε το υπερσύγχρονο 
αθλητικό στάδιο Education City 
Stadium, γνωστό και ως Qatar 
Foundation Stadium, που βρίσκεται 
στην Ντόχα του Κατάρ, στην 
κατασκευή του οποίου συμμετείχε ο 
Avax.  
Θυμίζουμε ότι η εισηγμένη είχε 
υπογράψει σύμβαση για το 
συγκεκριμένο έργο με τον κρατικό 
φορέα του Κατάρ, Qatar Foundation 
το 2016 ενώ συμμετείχε με ποσοστό 
24% στην κοινοπραξία της κατασκευής 
του, αντιπροσωπεύοντας αξία 133,7 
εκατ. ευρώ για την εταιρεία σύμφωνα 
με τις οικονομικές καταστάσεις του 
2018.  
Επιπλέον, το 2019 η κοινοπραξία 
ανέλαβε δυο επιπλέον 
συμπληρωματικές συμβάσεις στο εν 
λόγω project, οι οποίες αφορούν 
στην ανέγερση σχολικών κτιριακών 
εγκαταστάσεων και τη συντήρηση 
όλου του αθλητικού και εκπαιδευτικού 
συγκροτήματος για περίοδο δύο ετών, 
αξίας περίπου 62 εκατ. ευρώ και 31 
εκατ. ευρώ αντίστοιχα.  
To Education City Stadium, αποτελεί 
το μεγαλύτερο στάδιο μεταξύ εκείνων 
όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2022 στο 
Κατάρ. 

Το τρίτο στάδιο που 
ολοκληρώνεται 
Έχοντας χαρακτηριστεί ως το 
«Διαμάντι της Ερήμου» λόγω του 
ιδιαίτερου μοτίβου στο σκέπαστρο, 
το γήπεδο, χωρητικότητας 45.350 
θέσεων, είναι το ένα από τα οκτώ 
αθλητικά κέντρα, τα οποία θα 
φιλοξενήσουν τους ποδοσφαιρικούς 

αγώνες του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος.  
Παράλληλα, αποτελεί το τρίτο έργο που 
μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί, αφού 
είχε προηγηθεί η ολοκλήρωση της 
αναβάθμισης του Khalifa International 
Stadium στη Ντόχα καθώς και το 
άνοιγμα του Al Janoub Stadium στη Al 
Wakrah, το οποίο σχεδιάστηκε από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο της Zaha Hadid. 

Σκέπαστρο σαν… διαμάντι 
Σχεδιασμένο από το Pattern Design, 
που εδρεύει στο Λονδίνο και βασισμένο 
σε μια ιδέα που δημιουργήθηκε από 
το ισπανικό αρχιτεκτονικό γραφείο 
Fenwick-Iribarren Architects, το 
Education City Stadium βρίσκεται 
δυτικά της Ντόχα στην περιοχή του 
πανεπιστημίου Education City, από 
όπου και πήρε το όνομά του.  
Το σχέδιο από το σκέπαστρο ακολουθεί 
ένα τριγωνικό μοτίβο, εμπνευσμένο από 
την αραβική αρχιτεκτονική ενώ έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
προστατεύει από το δυνατό ήλιο του 
Κατάρ.  
«Στο σκέπαστρο του σταδίου 
αποτυπώνονται τρίγωνα, τα οποία 
σχηματίζουν περίπλοκα γεωμετρικά 
μοτίβα που μοιάζουν με διαμάντια, 
τα οποία αλλάζουν χρώματα με την 
κίνηση του ήλιου στον ουρανό», εξηγεί 
η ανώτατη επιτροπή για την παράδοση 
και την κληρονομιά της χώρας.  
Το γήπεδο έχει λάβει βαθμολογία 
πέντε αστέρων για τη βιωσιμότητα από 
το παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης 
αειφορίας. 
Δείτε εδώ την πορεία εργασιών για την 
κατασκευή του σταδίου. 

Ματίνα Χαρκοφτάκη 

https://www.youtube.com/watch?v=3JPkOKZxY0Y
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Μαριάννα 
Αθανασιάδου
Master in Architecture 
- Graduate School 
of Design, Harvard 
University - Partner, 
Schema Architecture  
& Engineering

Αναγνωρίζουν την πρωτοπορία της οικοδόμησης, της καινοτομίας και της τεχνικής αρτιότητας, 
επιδεικνύοντας την αριστεία στον κατασκευαστικό κλάδο της κατοικίας. 

Ενημερωθείτε για τις διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης και τους όρους συμμετοχής στο site των βραβείων: www.residentialawards.gr

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

OFFICIAL PUBLICATION

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Ματίνα Μπελεγρή, Τ: 2106617777 (εσωτ.246), Ε: mbelegri@boussias.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Κουτρολού, Τ: 2106617777 (εσωτ.330), Ε: ikoutrolou@boussias.com

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νίκος Μαρσέλλος
Πολιτικός Μηχανικός, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης

Γιώργος Βλάχος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός,  
Επιστημονικός 
Συνεργάτης

Ιωσήφ  
Αραμπατζής
CEO & Founder,  
Κατασκευαστική 
Εταιρεία  
Επίκυκλος

Δρ. Μάτα 
Παπαναστασίου
Senator of the 
European Chamber  
of Commerce 

Μαρίκα Μαυρολέων
Architect - Deputy 
Operations Manager,  
A&M Architects, 
Engineers & Project  
Managers

Ρένος Λ. Βακράτσας
Αρχιτέκτων D.P.L.G., 
Beaux Arts Παρισίων / 
Πολεοδόμος D.U.I.P.

Μιχάλης Μπάκας
Aρχιτέκτων Μηχανικός 
ΕΜΠ, Μέλος του Δ.Σ.  
της εταιρείας  
Χρυσή Τομή Collective 
Architecture

Μαρία Παπαφίγκου
Architect SAR, 
Founding Partner OOAK 
Architects / Lecturer 
at KTH School of 
Architecture

Κάρολος Χανικιάν
Αρχιτέκτων μηχανικός 
ΕΜΠ, Αρχιτέκτονας 
τοπίου MLA,  
Greenways Landscape 
Architecture 

Ανδρέας 
Ανδρουλακάκης
Architect Engineer MSc 
NTUA Co-founder of 
Kometka Architecture 
Studio

Σοφία Ζιώγα
Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός,  
A2 Architects

Κωνσταντίνος 
Χαδιώς
Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π, 
SMArchs MIT USA, 
Partner at Chadios 
Architects

Αριστοτέλης 
Σκλαβούνος
Broker / Owner, 
Re/max Homes

Γεώργιος Σελιμέκος
Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων  

Ελλάδος | Msc Πολιτικός Μηχανικός  
| Ενεργειακός Eπιθεωρητής Γ’ τάξης & Eνεργειακός 

Eλεγκτής Α’ τάξης | ΑΦΟΙ Δ. ΣΕΛΙΜΕΚΟΣ

Ιωάννης Ρεβύθης
Μέλος Δ.Σ. Κτηματομεσιτών 

Αθηνών και της Ομοσπονδίας  
Μεσιτών Ελλάδας
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Vernilac: Είσοδος σε Μαλδίβες  
και Ρουμανία στη διάρκεια  
της πανδημίας    
Ανοδικά παρά τις επικρατούσες συνθήκες οι πωλήσεις  
στο πεντάμηνο σε σχέση με πέρυσι 

Μετριασμένες είναι οι 
επιπτώσεις της νόσου 
Covid-19 για την εξαγωγική 
δραστηριότητα της 
Vernilac στο σύνολο του 
πρώτου πενταμήνου, σε 
σχέση με τους αρχικούς 
υπολογισμούς των 
στελεχών της εταιρείας – , 
δεδομένου ότι το ισχυρό 
πρώτο τετράμηνο του έτους, 
αντιστάθμισε τον έντονα 
πτωτικό Μάιο.  
Όπως λέει στο Build ο 

διευθυντής εξαγωγών της Vernilac, «ο Μάιος ήταν ένας μήνας που κινήθηκε 
πτωτικά, ωστόσο το πρώτο τετράμηνο εμφάνισε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.  
Την ίδια στιγμή ο Ιούνιος εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης. Δεν είναι ο ανοδικός 
Ιούνιος που αναμέναμε βάσει του πρώτου τετραμήνου, αλλά δεν είναι και 
μουδιασμένος από πλευράς πωλήσεων». Συνολικά στο πεντάμηνο ο κύριος 
Μιχαλέας επισημαίνει ότι δεδομένης της κατάστασης η εικόνα είναι θετική.  
Ας σημειωθεί ότι το ποσοστό εξαγωγών επί του τζίρου της Vernilac ανέρχεται σε 
ποσοστό περίπου 35%. 

Προβλήματα στο Ντουμπάι – Ο ρόλος βιομηχανίας και λιανικής στην 
εξέλιξη των πωλήσεων
Αναφορικά με αγορές του εξωτερικού που παρουσίασαν προβλήματα κατά την 
περίοδο του κορονοϊού, ο ίδιος σημειώνει ότι το Ντουμπάι εμφάνισε ορισμένες 
δυσχέρειες. «Ωστόσο οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν, εξαρτώνται από το εάν ο 
πελάτης με τον οποίο συνεργαζόμαστε, απευθύνεται σε βιομηχανίες που συνέχισαν 
να λειτουργούν απρόσκοπτα ή σε καταστήματα λιανικής που παρέμειναν κλειστά για 
σημαντικό χρονικό διάστημα». 

Η δραστηριοποίηση σε δύο νέες αγορές με τα προϊόντα της
Η εταιρεία παρά την εξάπλωση της πανδημίας κατάφερε να εισέλθει σε δύο 
νέες αγορές αυτές της Ρουμανίας και των Μαλδιβών, πραγματοποιώντας 
ορισμένες δοκιμαστικές αποστολές ορισμένων προϊόντων της από το σύνολο του 
κωδικολογίου της Vernilac τόσο σε βερνίκια όσο και σε χρώματα. «Στον τομέα 
των εξαγωγών συνέβαλε θετικά για την ενίσχυση των πωλήσεών μας, το γεγονός 
ότι η Ιταλία, η οποία διαθέτει ανταγωνιστικά προς εμάς προϊόντα, είχε διακόψει τη 
λειτουργία σε αρκετά από τα εργοστάσιά της.  
Επιπλέον αρκετοί οδηγοί φορτηγών απέφευγαν να περάσουν από τη συγκεκριμένη 
χώρα, με αποτέλεσμα ορισμένοι από αυτούς που αγόραζαν από την Ιταλία, να 
προτιμήσουν δικά μας προϊόντα». 
Αναφορικά με την συνολική εικόνα του 2020, ο ίδιος εκτιμά ότι εάν η κατάσταση 
ομαλοποιηθεί στο εξής, τότε η εταιρεία θα κινηθεί ανοδικά σε σχέση με το 2019. 
Εάν ωστόσο παρουσιαστούν απρόβλεπτες συνθήκες προσεχώς, πιθανότατα τα 
αποτελέσματα του ’20 να είναι ανάλογα με αυτά της περασμένης χρονιάς. 

Γιώργος Λαμπίρης

ΔΟΜΙΚΆ ΥΛΙΚΆ: ΠΛΉΓΜΆ 
COVID ΓΙΆ ΤΟΥΣ 
ΈΛΛΉΝΈΣ ΈΞΆΓΩΓΈΙΣ 
ΣΤΉ ΓΈΡΜΆΝΙΆ 
Σημαντικές απώλειες λόγω 
ακύρωσης ή αναβολής 
παραγγελιών
Σημαντικές απώλειες από ακύρωση 
ή αναβολή παραγγελιών έχουν 
υποστεί εξαιτίας της πανδημίας 
του κορονοϊού κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων 
και εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών 
οι οποίες εξάγουν προϊόντα αλουμινίου, 
χαλκοσωλήνες, ανελκυστήρες, 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μάρμαρα 
και γυψοσανίδες στα γερμανικά 
κρατίδια της Βαυαρίας και της Βάδης-
Βυρτεμβέργης, αναμένοντας για το 
επόμενο χρονικό διάστημα επιβράδυνση 
της κατασκευαστικής δραστηριότητας 
και μείωση των πωλήσεών τους στα 
εν λόγω κρατίδια. Αυτό επισημαίνει σε 
ανάλυσή του το Γραφείο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων του 
Γενικού Προξενείου Μονάχου, κατόπιν 
επικοινωνίας με είκοσι από τις 
σημαντικότερες εταιρείες ελληνικών 
συμφερόντων, εισαγωγείς, εμπόρους 
και διανομείς ελληνικών προϊόντων, 
εμπορικούς αντιπροσώπους ελληνικών 
εταιρειών και άλλους παράγοντες της 
εκεί αγοράς.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, 
η κατασκευαστική και οικοδομική 
δραστηριότητα δεν ανακόπηκε το 
τελευταίο δίμηνο, παρατηρήθηκαν 
όμως αναβολές στην εκτέλεση 
προγραμματισμένων νέων έργων, 
μείωση της ζήτησης νέων κατοικιών 
και διαμερισμάτων, επιβράδυνση του 
ρυθμού υλοποίησης δημοσίων έργων, 
ακυρώσεις παραγγελιών και μείωση 
των εισαγωγών δομικών υλικών.
Βασικό μέλημα των εν λόγω εταιρειών 
είναι η διατήρηση των υφιστάμενων 
επιχειρηματικών συνεργασιών και η 
προάσπιση του μεριδίου αγοράς που 
κατέχουν, εν αναμονή της σταδιακής 
ανάκαμψης της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας και βελτίωσης του 
γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος.

Σπύρος Πιστικός

Παναγιώτης Μιχαλέας, Διευθυντής Εξαγωγών, Vernilac
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Χημική βιομηχανία: Ανάγκη 
επενδύσεων €200-300 δισ. στην 
Ευρώπη ετησίως για την κλιματική 
ουδετερότητα     
Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο εγχώριος κλάδος  

Στις προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει 
η χημική βιομηχανία της 
χώρας σε παγκόσμιο 
επίπεδο καθώς η Ευρώπη 
οδεύει στο σχέδιο της 
κλιματικής ουδετερότητας 
μέχρι το 2050 αναφέρθηκε 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικών Χημικών 
Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), 
Βασίλης Γούναρης στο 
πλαίσιο της ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης, τονίζοντας 
παράλληλα ότι ο κλάδος 

εισέρχεται σε μια νέα φάση όπου απαιτείται μετασχηματισμός μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και στην οποία κυριαρχεί η ψηφιοποίηση και η κυκλική οικονομία.

Στο 0,5% το μερίδιο της ελληνικής χημικής βιομηχανίας
Η ελληνική χημική βιομηχανία αν και αντιπροσωπεύει μόλις το 0,5% του συνολικού 
κλάδου της Ευρώπης, παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική. Η νέα προσέγγιση 
που θα υπάρξει για τα χημικά στο δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα 
δημιουργεί διάφορες ανησυχίες όπως κατά πόσο θα παραμείνουν ανταγωνιστικές 
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με εκείνες των τρίτων χωρών, οι οποίες 
δεν υποχρεώνονται να λειτουργούν στο ίδιο πλαίσιο καθώς και η αναγκαιότητα 
παροχής χρηματοδοτικών κινήτρων για την αντικατάσταση των χημικών ουσιών με 
άλλες. 

Η ανάγκη επενδύσεων 
Για την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, η οποία 
θα δίνει έμφαση στα χημικά μίλησε ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Χημικής Βιομηχανίας Γιώργος Καπανταϊδάκης, ο οποίος τόνισε στην Ευρώπη θα 
πρέπει να υλοποιούνται επενδύσεις της τάξεως των 200-300 δισ. ευρώ ετησίως 
προκειμένου να φτάσει στη μηδενική εκπομπή ρύπων του θερμοκηπίου.  
Η χημική βιομηχανία μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μηδενική 
ουδετερότητα και άλλων κλάδων όπως ο κατασκευαστικός μέσα από τη χρήση 
μονωτικών υλικών.

Η Ευρώπη ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χημικών 
Η Ευρώπη παραμένει στη δεύτερη θέση των μεγαλύτερων παραγωγών χημικών σε 
παγκόσμιο επίπεδο με την αξία να διαμορφώνεται στα 565 δισ. ευρώ και μερίδιο 
17% από το σύνολο των 3.347 δισ. ευρώ.  
Στην κορυφή βρίσκεται η Ασία η οποία καταγράφει δυναμική ανάπτυξη, ωστόσο 
παράγει πολύ περισσότερα αέρια και δε λειτουργεί στο αυστηρότερο πλαίσιο 
της πράσινης συμφωνίας. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις χημικών της Κίνας 
διαμορφώνονται στα 1.198 δισ. ευρώ ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσονται οι ΗΠΑ, 
με την αξία του κλάδου να ανέρχεται στα 530 δισ. ευρώ. 

Ματίνα Χαρκοφτάκη 

KILADA HILLS: 
ΜΠΆΙΝΟΥΝ ΤΆ ΘΈΜΈΛΙΆ 
ΤΉΣ ΈΠΈΝΔΥΣΉΣ 420 
ΈΚΆΤ. ΤΉΣ DOLPHIN 
CAPITAL 
Ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερση 
του ξενοδοχειακού συγκροτήματος που 
εντάσσεται στην επένδυση Kilada Hills, 
την οποία υλοποιεί η Dolphin Capital 
στην Ερμιονίδα. Η τελετή θεμελίωσης 
του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 
Κilada – στην οποία θα παραστούν ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης, o υφυπουργός,  Νίκος 
Παπαθανάσης και ο γενικός γραμματέας 
Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, Νίκος 
Μαντζούφας – θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή, 14 Ιουνίου. Η επένδυση των 
420 εκατ. ευρώ αποτελεί την πρώτη 
τουριστική επένδυση η οποία εντάχθηκε 
στο Νόμο περί Ειδικών Σχεδίων Χωρικής 
Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΣΧΑΣΕ) και έλαβε οικοδομική άδεια.  
Ο υπουργός Ανάπτυξης είχε προαναγγείλει 
από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 
την εκκίνηση των εργασιών τριών ακόμη 
στρατηγικών επενδύσεων τις προσεχείς 
εβδομάδες.

PASAL: ΓΈΓΟΝΟΣ Ή ΆΜΚ  
Στην πολυπόθητη αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου προχωρά και επίσημα η Pasal. 
Η εταιρεία αποφάσισε την ΑΜΚ έως 7,48 
εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να 
εκδοθούν και να διατεθούν μέσω δημόσιας 
προσφοράς έως 14,96 νέες κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
0,50 ευρώ έκαστη και με τιμή διάθεσης 
0,67 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή. 
Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της 
αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, 
θα ανέλθουν σε 10 εκατ. ευρώ.
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Βασίλης Γούναρης, πρόεδρος, ΣΕΧΒ

https://build-constructive-news.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Build_12_06_2020.pdf
https://build-constructive-news.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Build_12_06_2020.pdf
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Πώς επιταχύνουν τις μεγάλες 
επενδύσεις τα Τοπικά 
Πολεοδομικά Σχέδια   
200 εκατ. ευρώ από την ΕΙΒ και το Ταμείο Παρακαταθηκών  
& Δανείων για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού 
σχεδιασμού της χώρας 

Ώθηση στην επιτάχυνση 
των μεγάλων επενδύσεων 
δίνει, εκτός των άλλων, το 
πρόγραμμα εκπόνησης των 
Τοπικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων, που παρουσίασαν ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Δημήτρης Οι-
κονόμου και ο γενικός γραμ-
ματέας Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος, 
Ευθύμης Μπακογιάννης.  
Η καθυστέρηση των επεν-
δύσεων αποτελεί συνέπεια 
της έλλειψης πολεοδομικού 

σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, εξαιτίας του ελλείμματος προσφοράς κατάλληλης γης και 
της ανασφάλειας περί του σχετικού δικαίου. «Στην κατάσταση που είναι η χώρα είναι δύο 
φορές μεγάλο το πρόβλημα, χρειαζόμαστε επιτάχυνση των επενδύσεων», σημείωσε ο κ. 
Οικονόμου, αναφερόμενος και στις υπόλοιπες συνιστώσες του προγράμματος. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται η οριοθέτηση οικισμών χωρίς όρια και ο χαρακτηρισμός των τοπικών 
δρόμων. Επιπλέον, ελλείψει τοπικών πολεοδομικών σχεδίων φέρεται να δυσχεραίνεται 
η νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα και να υποθάλπεται η αυθαίρετη. «Ελλείψει των 
χρήσεων γης, έξω από τα σχέδια πόλης ισχύει η γενική νομοθεσία περί εκτός σχεδίου 
δόμησης», σημείωσε ο υφυπουργός.

Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η χρηματοδότηση του προγράμματος Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων έχει εξασφαλιστεί 
ήδη από την ΕΙΒ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και το Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων, χωρίς να αποκλείονται και άλλες πηγές από το υπουργείο, με το εξασφαλισμέ-
νο ποσό να φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ. Οι δήμοι έχουν προθεσμία να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους έως 10 Ιουλίου, ενώ ανάμεσα στα κριτήρια προτεραιοποίησης δημο-
τικών ενοτήτων για το πρώτο πακέτο των μελετών είναι η ύπαρξη έντονου επενδυτικού 
ενδιαφέροντος ή η ύπαρξη σημαντικών αναξιοποίητων αναπτυξιακών πόρων. Στόχος του 
υπουργείου είναι τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια να καλύπτουν το 45% των δημοτικών 
ενοτήτων σε ορίζοντα τετραετίας και το 100% της χώρας έως το 2030.

Άνοιγμα της μελετητικής αγοράς μέσω του outsourcing της 
επίβλεψης
Ένα από τα παρακείμενα οφέλη του προγράμματος είναι η ώθηση που εκτιμάται ότι θα 
δώσει στην αγορά των μελετητικών γραφείων. Τα σχέδια θα ανατεθούν με διαγωνι-
σμούς, για τους οποίους το όριο των μελετών που μπορούν να ανατεθούν ταυτόχρονα 
είναι γύρω στις 200 δημοτικές ενότητες. Μια βασική αλλαγή όμως που φέρνει το σχέδιο 
νόμου είναι ότι για κάθε μελέτη θα υπάρχει και μια ομάδα συμβούλων της επιτροπής 
επίβλεψης και συγκεκριμένα αξιολογητών πολεοδομικών μελετών. «Γίνεται outsourcing 
μέρους της επίβλεψης. Υπάρχει μεγάλο ανενεργό δυναμικό αλλά η αγορά των μελετών 
έχει καταρρεύσει εδώ και μια δεκαετία. Αυτή η αγορά θα έχει από εδώ και πέρα μια 
σταθερότητα», διευκρίνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χριστίνα Παπαγιάννη

ΣΤΉΝ ΆΥΣΤΡΆΛΙΆ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΆΔΙΟ 
ΜΈ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΉ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΉΤΆΣ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ 
Το Bankwest Stadium που βρίσκεται 
στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας έγινε 
το πρώτο στάδιο στον κόσμο που 
ανακοίνωσε ότι έχει λάβει πιστοποίηση 
βιωσιμότητας LEED v4 Gold από τον 
αμερικανικό οργανισμό Green Building 
Council (USGBC). Πρόκειται για ένα 
διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα 
πιστοποίησης, το οποίο αναπτύχθηκε 
από τον USGBC για να προωθήσει και 
να αναγνωρίσει παγκοσμίως βιώσιμες 
πρακτικές και στρατηγικές στον κλάδο 
των κατασκευών. Η ενσωμάτωση της 
βιωσιμότητας στο σχεδιασμό και την 
κατασκευή του Bankwest Stadium 
υπήρξε καθοριστικής σημασίας για 
τον οργανισμό, που συνεργάστηκε 
στενά με τις κατασκευαστικές εταιρείες 
Infrastructure NSW, Venues NSW, 
VenuesLive και το αρχιτεκτονικό γραφείο 
Populous. Η πιστοποίηση αναγνωρίζει 
μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες 
ενσωματώθηκαν στο στάδιο όπως: η 
συλλογή βρόχινου νερού σε δεξαμενή 
260 χιλ. λίτρων, η ενεργειακή αναβάθμιση 
μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
με ισχύ 100 Κw, η μείωση της εκπομπής 
ρύπων μέσα από την προσεκτική επιλογή 
και χρήση συγκεκριμένων δομικών 
υλικών σε αντίθεση με τον παραδοσιακό 
σχεδιασμό καθώς και η μετατροπή πάνω 
από το 90% των απορριμμάτων, τα οποία 
δεν πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής 
ταφής αλλά ανακυκλώνονται. 

Δημήτρης Οικονόμου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας - Ευθύμης Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας 
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
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YOU’LL
NEED
A GOOD

L A W Y E R
T h e  B u s i n e s s  M a g a z i n e  

L A W Y E R
Το 1ο Βusiness περιοδικό στην Ελλάδα 
για τον κλάδο της δικηγορίας είναι εδώ!

■ Μόνιμες Στήλες

■ Διεθνείς Εξελίξεις

■ Επικαιρότητα

■ Ειδικά αφιερώματα

■ Συνεντεύξεις από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό

Θέλεις να γίνεις µέρος του community;
Κάθε μήνα στην πόρτα και στο mail σου.
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Costa Navarino: Τα αρχιτεκτονικά γραφεία  
που υπογράφουν 42 νέες βίλες
Προς πώληση οι βίλες έναντι 1,2 εκατ. ευρώ έκαστη, στη νέα γειτονιά Rolling Greens

Την υπογραφή των ελληνικών 
αρχιτεκτονικών γραφείων 
Βuerger Κatsota Αrchitects, ISV 

Αrchitects και TPA, Thymio Papagiannis 
& Associates φέρουν 42 νέες 
πολυτελείς βίλες που θα διευρύνουν 
το χαρτοφυλάκιο των παραθεριστικών 
κατοικιών προς πώληση της Costa 
Navarino.  
Η νέα γειτονιά των Costa Navarino 
Residences ονομάζεται Rolling Greens 
κι αναπτύσσεται εντός συνολικής 
έκτασης 1.300 στρεμμάτων. Σε αυτή την 
έκταση θα δημιουργηθούν βίλες 235 – 
295 τ.μ. με 3 έως 4 υπνοδωμάτια, σε 
περιβάλλοντα χώρο από 700 τ.μ. έως 
1.300 τ.μ..  
Η τιμή εκκίνησης για την πώληση 

κάθε βίλας είναι 1,2 εκατ. ευρώ, 
ενώ η μεταβίβασή τους ξεκινά την 
τρέχουσα περίοδο και η κατασκευή 
τους προβλέπεται να ξεκινήσει εντός 
του 2020, με ολοκλήρωση το τελευταίο 
τρίμηνο του 2022.

Φυτεμένα δώματα, συστήματα 
αυτοματισμού & και συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας
Όλες οι βίλες έχουν δυτικό 
προσανατολισμό, θέα στο Ιόνιο Πέλαγος 
και στο γήπεδο γκολφ The Dunes 
Course, ενώ διαθέτουν ιδιωτική πισίνα. 
Να σημειωθεί ότι μπορούν να διατεθούν 
προς ενοικίαση με ειδικούς όρους, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα 
Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα.  
Θα παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους 
έτοιμες προς χρήση, ενώ η ΤΕΜΕΣ, 
φορέας διαχείρισης και ανάπτυξης 
της Costa Navarino, θα τους παρέχει 
πλήρεις υπηρεσίες για τη συντήρηση και 
διατήρησή τους.  
Στον σχεδιασμό και την κατασκευή των 
42 πολυτελών βιλών θα εφαρμοστούν 
αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής 
που περιλαμβάνουν φυτεμένα δώματα, 
συστήματα αυτοματισμού (έξυπνης 
κατοικίας/smart home) και συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας.
Η νέα γειτονιά έρχεται να προστεθεί στις 
βίλες των Costa Navarino Residences 
στις γειτονιές Sea Dunes και Olive 
Grove και στη συλλογή διαμερισμάτων 
The Residences at The Westin Resort 
Costa Navarino.


