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Του Γιώργου Λαμπίρη

Στην εκποίηση μέρους των ακινήτων 
της προχώρησε κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2021 η Μπήτρος Κατασκευαστική, 
ρευστοποιώντας ακίνητα που είχε στη 
Μύκονο και στη Χαλκίδα, συνολικής 
αξίας 800.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, η 
εταιρεία προχωράει στην αξιοποίηση 
τεσσάρων ακόμη ακινήτων αξίας 
400.000 ευρώ, για τα οποία εκκρεμεί 
η υπογραφή των τελικών συμβολαίων 
πώλησης κατά το προσεχές χρονικό 
διάστημα. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία 
διαθέτει επιπλέον ακίνητα συνολικής 
αξίας 4,8 εκατ. ευρώ προς αξιοποίηση, 
σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στο 
Build στελέχη του ομίλου Μπήτρος 
Συμμετοχική. 
Σε ό,τι αφορά την πορεία του ομίλου 
στη διάρκεια του 2021 ο πρόεδρος 
του ομίλου Μπήτρος Συμμετοχική, 
Παναγιώτης Μπήτρος, ανέφερε σχετικά 
στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης ότι 
η Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος 
καταγράφει ανοδική πορεία μεγεθών, 
ενώ η Μπήτρος Μεταλλουργική «βλέπει 
να βελτιώνονται οι προϋποθέσεις 
αποδοτικότερης εκμετάλλευσης 
των ακινήτων της καθώς και 
αποτελεσματικότερης υλοποίησης 
του σχεδίου χρηματοοικονομικής της 
αναδιάρθρωσης, όπως προβλέπει η 
συμφωνία της με τις τράπεζες». Σε 
ό,τι αφορά τη ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, 
στην οποία η Μπήτρος διατηρεί 
συμμετοχή της τάξεως του 25%, μετά 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής και 
την απορρόφηση του μεταλλουργικού 
της βραχίονα από τον όμιλο ΣΙΔΜΑ, 

Μπήτρος: Εκποίησε ακίνητα σε Μύκονο και Χαλκίδα, 
επαναφέρει στο προσκήνιο τη Μπήτρος Οπλισμός 
Σκυροδέματος 

η διοίκηση του ομίλου Μπήτρος 
Συμμετοχική βλέπει βελτίωση των 
αποτελεσμάτων τόσο της μητρικής 
όσο και των θυγατρικών, γεγονός 
που συμβάλλει στην ενίσχυση της 
κεφαλαιακής της διάρθρωσης. 

Στο πλάνο το επαναλανσάρισμα 
του αντισεισμικού οπλισμού 
“θώραξ”
Στον τομέα της Μπήτρος Οπλισμός 
Σκυροδέματος στις προθέσεις του 
ομίλου είναι να δημιουργήσει νέες 
προοπτικές. Όπως ανέφερε ο γενικός 
διευθυντής της Μπήτρος, Σταύρος 
Γατόπουλος, «όταν ξεκινήσαμε την 
επένδυση στη Μπήτρος Οπλισμός 
Σκυροδέματος, ήταν μία πρωτοποριακή 
κίνηση. Έδωσε καρπούς για ένα μικρό 
χρονικό διάστημα γιατί ακολούθησε η 
κρίση. Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητές 
της κατά την περίοδο των Ολυμπιακών 
Αγώνων και έως και το τέλος του 2007. 
Είδαμε το αίτημα ενεργοποίησης της 
Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος να 
επανέρχεται, δεδομένων των αναγκών 
που παρουσιάζει η αγορά ενέργειας, 
ιδιαίτερα η αγορά των ανεμογεννητριών, 
στις βάσεις των οποίων οι απαιτήσεις 

για τον οπλισμό σκυροδέματος 
κατάφεραν να επαναφέρουν στο 
προσκήνιο το θέμα της ποιότητας. 
Τότε δημιουργήσαμε στην Ιταλία 
ένα πρωτοποριακό μηχάνημα, που 
κατασκεύαζε τα τόξα που έχουν 
ανάγκη οι βάσεις των ανεμογεννητριών. 
Τότε οι τεχνικές εταιρείες έδειξαν 
να αντιλαμβάνονται τη σημασία που 
έχει η βιομηχανική κατεργασία του 
οπλισμού. Αυτό είναι πλέον κάτι που 
βλέπουμε να επεκτείνεται και στην 
κατασκευαστική δραστηριότητα 
ευρύτερα αλλά και στον τομέα που 
σχετίζεται με την ιδιωτική κατοικία. 
Έτσι αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για 
προϋπάρχοντα προϊόντα όπως είναι 
ο αντισεισμικός οπλισμός “θώραξ”, ο 
οποίος πιθανότατα θα επαναλανσαριστεί 
στην αγορά μαζί με νέες προτάσεις 
για τον βιομηχανοποιημένο οπλισμό 
σκυροδέματος. Αυτό που βλέπουμε σε 
κάθε περίπτωση είναι ότι η ιδιωτική 
κατασκευαστική δραστηριότητα 
αναθερμαίνεται με διαφορετικές 
ποιοτικές προδιαγραφές». 
Να σημειωθεί τέλος ότι όμιλος 
Μπήτρος Συμμετοχική μέσω της 
θυγατρικής Big Solar δραστηριοποιείται 
αυτή την περίοδο στην κατασκευή 
φωτοβολταϊκών πάρκων – οι λοιπές 
κατασκευαστικές δραστηριότητες 
του ομίλου βρίσκονται σε κατάσταση 
αναμονής -, όπου τα φωτοβολταϊκά net 
metering και η ενεργειακή εξοικονόμηση 
δημιουργούν σύμφωνα με τα στελέχη 
της επιχείρησης, προϋποθέσεις 
ολιστικότερης δραστηριοποίησης σε 
αυτόν τον τομέα. 
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ΧΑΛΑΝΔΡΙ: ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ Η ΝΕΑ 
ΣΤΕΓΗ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ 
ΚΤΙΡΙΟ «ΝΟΜΠΕΛ»   
Έξι χρόνια μετά την αγορά 
του κτιρίου από τον δήμο 
Την αποπεράτωση των εργασιών στο 
εμβληματικό κτίριο «Νόμπελ» του 
Χαλανδρίου στο οποίο θα φιλοξενηθεί 
η νέα στέγη τεχνών άνοιξε η έγκριση 
της χρηματοδότησης ύψους 5,5 εκατ. 
ευρώ από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής.  
Το ημιτελές τριώροφο κτίσμα των 
2.555,92 τ.μ., που διαθέτει αίθουσα 
εκδηλώσεων μεγάλης χωρητικότητας 
και υπόγειους χώρους στάθμευσης 
939,31 τ.μ., αγοράστηκε από το δήμο 
Χαλανδρίου το 2015έναντι 1,450 
εκατ. ευρώ, στο μισό περίπου της 
αντικειμενικής του αξίας, τίμημα που 
προέκυψε μετά από διαπραγμάτευση 
της διοίκησης με τους ιδιοκτήτες.  
Η αγορά του έγινε στη βάση της 
έκθεσης του πιστοποιημένου εκτιμητή 
ακινήτων, η οποία κήρυξε το κτίριο 
περαιωμένο κατά 60% και υπολόγισε 
την αξία του στα 2,540 εκατ. ευρώ.
Στα πλεονεκτήματα του «Νόμπελ» 
συγκαταλέγεται εκτός από τη 
διαμορφωμένη αίθουσα εκδηλώσεων 
με εκατοντάδες θέσεις και η  
προσβασιμότητά του, δεδομένου ότι 
ο χώρος βρίσκεται πολύ κοντά στο 
σταθμό μετρό «Χαλάνδρι» και μόλις 
280 μέτρα από την οδό Δουκίσσης 
Πλακεντίας. Στόχος είναι να αποκτήσει 
το Χαλάνδρι την στεγασμένη 
πολιτιστική υποδομή που στερείται επί 
δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός 
χώρος εκδηλώσεων που διαθέτει 
η πόλη βρίσκεται στο Αετοπούλειο 
Πολιτιστικό Κέντρο και είναι 
χωρητικότητας μόλις 45 θέσεων.

Ελληνικό:  Έπεσαν οι υπογραφές 
εννιάμιση χρόνια μετά την 
προκήρυξη του διαγωνισμού  

Την έναρξη της επένδυσης των 8 
δισεκατομμυρίων ευρώ σηματοδοτεί η 
υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού 
Μεταβίβασης Μετοχών για την απόκτηση 
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Ελληνικό Α.Ε. από το ΤΑΙΠΕΔ και την 
Hellinikon Global, θυγατρική της Lamda 
Development. Τη μεταβίβαση της έκτασης 
υπέγραψαν ο εντεταλμένος σύμβουλος 
του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης 
και ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda 
Development, Οδυσσέας Αθανασίου, 
βάζοντας μπρος την αξιοποίηση του 

πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του παραλιακού μετώπου του Αγίου Κοσμά 
και την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης. Το ΤΑΙΠΕΔ εισέπραξε το ποσό 
των 300 εκατ. ευρώ ως πρώτη δόση από το τίμημα των συνολικά 915 εκατ. ευρώ 
και επιπλέον, παρέλαβε την εγγυητική επιστολή πιστούμενου τιμήματος μέγιστου 
ποσού 347,19 εκατομμυρίων.  
Εντός του καλοκαιριού αναμένεται η δημοπράτηση των πρώτων έργων. Στις 
πρώτες κτιριακές αναπτύξεις προϋπολογισμού 347 εκατ. ευρώ ανήκει η κατασκευή 
ξενοδοχείων και branded κατοικιών, προϋπολογισμού 347 εκατ. ευρώ, σε 
στρατηγική συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ, καθώς και οι πύργοι πολλαπλών χρήσεων 
(γραφεία, ξενοδοχείο), το mall της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, κατοικίες και βίλες και 
το Marina Tower. Την προσεχή διετία θα διεξαχθούν επίσης οι διαγωνισμοί για τα 
έργα υποδομών, αξίας 500 εκατ..

ΕΤΑΔ: ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΦΕΡΕ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΝ 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ    
Σε συνέχεια της προκήρυξης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, δίνεται παράταση 
προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών και πρόσβασης στο VDR για την πώληση 
του ακινήτου της ΕΤΑΔ στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά λόγω εκπεφρασμένου 
ενδιαφέροντος από επενδυτές.  
Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού διαμορφώνεται ως εξής:
(i) Έως την Πέμπτη 1 Ιουλίου 12:00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, υποβολή αιτήματος 
απόκτησης πρόσβασης στο εικονικό γραφείο δεδομένων (VDR). Η αίτηση 
υποβάλλεται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, στα γραφεία της ΕΤΑΔ, Βουλής 7, 
Αθήνα 105 62 (Πρωτόκολλο-2ος όροφος), υπόψη της επιτροπής διαγωνισμού. 
Σημειώνεται ότι η απόκτηση πρόσβασης στο VDR δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
(ii) Έως την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, στις 17:00 ώρα Ελλάδος, προθεσμία 
υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής. Η υποβολή του 
φακέλου γίνεται στα γραφεία της ΕΤΑΔ, Βουλής 7, Αθήνα, υπόψη της επιτροπής 
διαγωνισμού.
(iii) Μετά την αξιολόγηση των φακέλων συμμετοχής θα ακολουθήσει η δοκιμαστική 
εικονική δημοπρασία και εν συνεχεία ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, μεταξύ των 
συμμετεχόντων που πληρούν τα κριτήρια.

Οδυσσέας Αθανασίου, CEO, Lamda 
Development – Άδωνις Γεωργιάδης, 
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων
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ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ / ΔΙΑΦHΜΙΣΗ:  
Ματίνα Δημητριάδου, Τ: 210-6617777  

(εσωτ. 331) M: 6942 84 11 20  
E: mdimitriadou@boussias.com 

ΣΥΝΔΡΟΜEΣ:  
Αμαλία Ψιλούδη Τ: 210-6617777 

(εσωτ. 231) E: apsiloudi@boussias.com

-  Ένα forum επικοινωνίας και διαλόγου των ενώσεων  
της αγοράς και του Υπουργείου

-  Ειδικά αφιερώματα για έργα μεγάλης κλίμακας

-  Συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές  
των Υποδομών και των Μεγάλων Τεχνικών Έργων

-  Αρθρογραφία από την ακαδημαϊκή κοινότητα

-  Καινοτόμες πανεπιστημιακές μελέτες

Θέλετε να διαβάζετε εις βάθος αναλύσεις  
όλων των θεμάτων που απασχολούν την αγορά  
των Υποδομών και των Μεγάλων Τεχνικών Έργων;

Κάθε μήνα στο γραφείο ή και στο e-mail σας!

Το μηνιαίο περιοδικό  
που αναδεικνύει την Ελλάδα  
των Υποδομών, της Δημιουργίας  
και της Παραγωγής
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Του Γιώργου Λαμπίρη
Διατηρεί την κατασκευαστική της 
δραστηριότητα, έχοντας προχωρήσει 
στην απόσχιση της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας του ομίλου μετά 
την πώληση του Πόρτο Καρράς στη 
Belterra του Ιβάν Σαββίδη, η Τεχνική 
Ολυμπιακή, κάτι που ανέφερε στο 
πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών 
ο Γιώργος Στέγγος, αντιπρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου. 
Πρόσθεσε αναφορικά με τα έργα που 
θα προκηρυχθούν προσεχώς καθώς και 
από τους πόρους που θα εισρεύσουν 
από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Τεχνική 
Ολυμπιακή θα δηλώσει συμμετοχή 
όπου έχει την δυνατότητα και διαθέτει 
τα ανάλογα πιστοποιητικά και την 
τεχνογνωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο μέχρι 
στιγμής «υπήρχε μεγάλο disruption στις 
κατασκευαστικές και τα αποτελέσματα τα 
βλέπετε από την ανάληψη έργων κάτω 
του κόστους με εξαίρεση την Τέρνα, η 
οποία στην ουσία είχε διαφοροποιηθεί 
λόγω ενέργειας και έργων ΣΔΙΤ». «Θα 
δραστηριοποιηθούμε στην κατασκευή 
ξανά και σύντομα θα δείτε ορισμένες 
προσπάθειες που γίνονται στο κομμάτι 
του real estate όπου θεωρούμε ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον γι’ αυτό έχουμε 
επενδύσει στη Μount Street, εταιρεία 
διαχείρισης κόκκινων δανείων με σκοπό 

Tεχνική Ολυμπιακή: Διατηρεί την 
κατασκευαστική της δραστηριότητα 
και μπαίνει στο real estate με τη 
Mount Street

να τα εξαγοράσουμε και να αναπτύξουμε 
περαιτέρω το κομμάτι του real estate 
της εταιρείας», συμπλήρωσε. Αναφορικά 
με το ενδεχόμενο συμμετοχής σε 
κατασκευαστικά έργα σημείωσε ότι 
«δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή θα 
συμμετάσχουμε. Υπάρχουν ανακοινώσεις 
αλλά όχι διαγωνισμοί όπως ο 
αυτοκινητόδρομος ΒΟΑΚ». 

Σε διαιτησία το τίμημα  
της μαρίνας Σάμου
Αναφορικά με την αξιοποίηση των 
ακινήτων ο όμιλος έχει μεταξύ άλλων 
στην κατοχή του τη Μαρίνα Σάμου και 
ένα μεγάλο ακίνητο στη βιομηχανική 
περιοχή Πατρών. «Για τη Μαρίνα Σάμου 
έχει κατατεθεί διαιτησία για μείωση 
του τιμήματος και προσδοκούμε να 
έχουμε σύντομα το αποτέλεσμα αυτής 
για να εξορθολογιστούν τα νούμερα 
και να μπορεί να μπει σε κερδοφορία. 
Σε ό,τι αφορά το ακίνητο που έχουμε 
στη ΒΙΠΕ Πατρών, πρόκειται για 
βιομηχανικό ακίνητο με μονάδα 
παραγωγής σκυροδέματος. Εκεί γίνεται 
η αποθήκευση των μηχανημάτων του 
κατασκευαστικού τομέα του ομίλου», 
σημείωσε ο κύριος Στέγγος. 
Για τον όμιλο υφίσταται σημαντικό 
μέρος ζημιών από κατασκευαστικά 
έργα με κύρια πηγή αυτών το έργο 
αποκατάστασης – ανακατασκευής του 

τμήματος της Εθνικής Οδού Galicea 
Mare – Calafat, το οποίο παραδόθηκε 
πρόσφατα. Όπως ανέφερε ο εκ των 
μετόχων κύριος Στέγγος, οι ζημίες δεν 
αναγνωρίστηκαν διότι μέχρι στιγμής 
προέρχονται από απαιτήσεις που 
προκύπτουν βάσει αρχικής σύμβασης με 
το ρουμανικό δημόσιο, ωστόσο υπάρχουν 
απαιτήσεις οι οποίες εξετάζονται από το 
αρμόδιο υπουργείο της Ρουμανίας. 

Τελευταίο κατασκευαστικό έργο 
προς παράδοση το Ρέμα της 
Εσχατιάς
«Όλα τα έργα κατασκευαστικού 
ενδιαφέροντος έχουν παραδοθεί. 
Το τελευταίο έργο είναι το ρέμα της 
Εσχατιάς σε κοινοπραξία με Άκτωρα 
και Ιντρακάτ και για το οποίο είχε γίνει 
μία επέκταση του έργου, η οποία έχει 
ολοκληρωθεί και αναμένεται να γίνει και 
εκεί η προσωρινή παραλαβή». Ως προς 
το ζήτημα είσπραξης των απαιτήσεων, 
ο κύριος Στέγγος διευκρίνισε ότι 
προέρχεται από δικαστικές διεκδικήσεις. 
«Αυτή τη στιγμή οι διαταγές πληρωμής 
κατά του Δημοσίου ανέρχονται σε 
3,5 εκατ. ευρώ», ανέφερε. Σε ό,τι 
αφορά την απόκτηση συμμετοχής στην 
εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, 
Mount Street, που δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα, αναμένεται να υπάρξει 
εντονότερη δραστηριότητα προσεχώς 
από πλευράς της Τεχνικής Ολυμπιακής 
μέσω της διαχείρισης κόκκινων δανείων 
σε σύνδεση με το κομμάτι του real 
estate. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
εκκρεμεί η διαδικασία έγκρισης 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

Κωνσταντίνος Στέγγος, Πρόεδρος, Τεχνική 
Ολυμπιακή
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Για την αρχιτεκτονική «στροφή» προς 
την αξιοποίηση παλαιών κτιρίων, ακόμη 
και μη διατηρητέων, τα έργα υποδομής 
που πρέπει να μπουν προτεραιότητα, 
υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή 
πορεία της Ελλάδας αλλά και τα δυο 
μεγάλα projects που βάζει άμεσα σε 
τροχιά το Kizi Studio μίλησε στο Build ο 
Κωνσταντής Κίζης. 
Στο portfolio των έργων του Kizi 
Studio βλέπουμε μια σειρά project 
που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ευρύτερα έργα υποδομής για τη 
χώρα. Θεωρείτε ότι λείπουν ζωτικής 
σημασίας έργα υποδομών από την 
Ελλάδα και ποια είναι αυτά;
Στο γραφείο μας πράγματι είχαμε την 
τύχη να ασχοληθούμε με ορισμένα 
έργα που προσέφεραν ποιοτικούς 
χώρους στους πολίτες· έργα δημόσιου 
χαρακτήρα,  έργα μουσείων και 
πολιτισμού. Στη διάρκεια της κρίσης 
της ελληνικής οικονομίας τέτοιου 
είδους έργα σπάνισαν. Πάντως τα έργα 
υποδομών που πραγματικά λείπουν 
από την Ελλάδα δεν είναι τα μουσεία, 
αλλά έργα που θα αναβαθμίσουν την 
καθημερινότητα του πολίτη τον δημόσιο 
χώρο στην πόλη. Οι ελεύθεροι χώροι, 
οι πλατείες και οι δρόμοι μας, είναι σε 
κακή κατάσταση, και το χειρότερο είναι 
ότι δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός 
για την αναβάθμισή του. Πολλά δημόσια 
νοσοκομεία, ανάμεσα στα οποία 
βρίσκουμε και κτίρια που χτίστηκαν με 
εξαιρετικές προδιαγραφές για την εποχή 
τους, είναι επίσης σε άθλια κατάσταση, 
παρά την εξαιρετική στελέχωσή τους. 
Ελπίζω τέτοια έργα να τεθούν σε άμεση 
προτεραιότητα στα επόμενα χρόνια.
Η Αθήνα αλλά και άλλες πόλεις 
έχουν ένα αρκετά μεγάλο «κτιριακό 
απόθεμα», κτιρίων που όμως δεν 
πληρούν πιθανόν τα σύγχρονα 
κριτήρια. Πιστεύετε ότι μπορούν 
– με τις σχετικές παρεμβάσεις- τα 

Κ. Κίζης: Οι αρχιτέκτονες διεθνώς στρέφονται προς 
την αποκατάσταση και επανάχρηση παλαιών κτιρίων
Το πάρκο - πλατεία στο κέντρο της Λευκωσίας και το Μουσείο της Αργούς στο Βόλο, τα επόμενα 
projects του Kizi Studio  

κτίρια αυτά να «αναστηθούν» και να 
αποκτήσουν νέες χρήσεις; Και ποιες 
είναι οι παρεμβάσεις αυτές;
Οπωσδήποτε. Έτσι κι αλλιώς τα 
τελευταία χρόνια οι αρχιτέκτονες 
διεθνώς στρέφονται προς την 
αποκατάσταση και επανάχρηση παλαιών 
κτιρίων, όχι κατ' ανάγκην διατηρητέων. 
Και είναι πολύ σημαντικό που το φετινό 
βραβείο Pritzker δόθηκε στους Lacaton 
et Vassal, τους αρχιτέκτονες που με το 
έργο τους ξεπέρασαν τα στερεότυπα 
της αποκατάστασης και έφεραν ένα νέο 
ήθος στην αρχιτεκτονική σε σχέση με 
την αντιμετώπιση του ήδη κτισμένου 
περιβάλλοντος.
Ποιες είναι οι δικές σας 
απαιτήσεις από τα υλικά και 
συστήματα (αλουμινίου κλπ) που 
θα χρησιμοποιούνται στα νέα 
μελλοντικά έργα; Υπάρχει έλλειψη 
προηγμένων υλικών κατά τη γνώμη 
σας και ποιος ο λόγος;
Θα ήταν καλό στην Ελλάδα να 
αποκτήσουμε πρόσβαση σε προηγμένα 
υλικά, που είναι διαθέσιμα σε 
μεγαλύτερες αγορές, όπως επίσης να 
περάσουμε και στην εγχώρια παραγωγή 

τους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 
πολλές διαθέσιμες επιλογές που 
βοηθούν τους αρχιτέκτονες, ωστόσο 
αυτό δεν είναι το παν. Στη δουλειά 
μας περισσότερη σημασία έχει ο 
πειραματισμός παρά η τυποποίηση. 
Ακούγεται παράδοξο, αλλά εάν 
πραγματικά θέλουμε να προάγουμε νέες 
τεχνολογίες και υλικά, θα πρέπει πάντα 
να τις θέτουμε και υπό αμφισβήτηση. 
Όσον αφορά το δικό μας έργο, 
ανθεκτικότητα και καλή ενεργειακή 
συμπεριφορά είναι οι κύριες απαιτήσεις 
μας, απαιτήσεις που δεν εξυπηρετούνται 
κατ' ανάγκην μόνο της τεχνολογικής 
προόδου.
Τι θα δούμε από το Kizi Studio  
στο άμεσο μέλλον, σε επίπεδο έργων 
και συνεργασιών;
Δυο σημαντικά έργα για το γραφείο 
μας θα μπουν σε τροχιά υλοποίησης 
σύντομα. Το πάρκο - πλατεία στο κέντρο 
της Λευκωσίας, έργο υποδομής και 
αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της 
πόλης, θα αρχίσει να κατασκευάζεται 
πριν από το τέλος της χρονιάς. Είναι 
ένα πρότυπο έργο δημόσιας πλατείας, 
πράσινου πνεύμονα με σημαντικά 
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά αλλά και 
ένα έργο τόνωσης των εμπορικών 
χρήσεων στην πόλη. Στον Βόλο 
ελπίζουμε ότι σύντομα θα αρχίσει η 
κατασκευή του Μουσείου της Αργούς, 
ένα μουσείο με ιδιαίτερη σημασία για 
την τοπική κοινωνία και την προβολή της 
ταυτότητας της πόλης. Και τα δυο έργα 
διακρίθηκαν με το πρώτο βραβείο στους 
σχετικούς ανοιχτούς αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς. Παράλληλα 
ολοκληρώνουμε τρία έργα κατοικιών με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις που αναμένονται 
να παραδοθούν μέσα στο τρέχον έτος.

*O Κωνσταντής Κίζης είναι μέλος της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Property 
Awards 2021 

Κωνσταντής Κίζης, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
@Kizi Studio, Design Fellow στο University 
of Cambridge

Συνεντευξη στη Λήδα Δεληγιάννη

https://www.propertyawards.gr/
https://www.propertyawards.gr/
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Official Publication

Exceptional Development

Μάθετε περισσότερα:

•  Grivalia Management Company | Ναταλία Στράφτη, Managing Partner, Operations 

• Pieris.Architects | Δρ. Στέλλα Πιερή, Architect and Partner

•  ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ Tεχνική Κατασκευαστική | Ιωσήφ Αραμπατζής, Διευθύνων Σύμβουλος 

• Orilina Properties ΑΕΕΑΠ | Μάριος Αποστολίνας, Διευθύνων Σύμβουλος 

• Κ-Studio | Δημήτρης & Κωνσταντίνος Καραμπατάκης, Founding Partners

•  Kizi Studio | Κωσταντής Κίζης, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Design Fellow University of Cambridge

• Not a Number Architects | Ερμής Αδαμαντίδης, Founder 

•  ASAnastasiadis & Associates | Δρ. Άνθιμος Σ. Αναστασιάδης, 
Πολιτικός Μηχανικός EurIng

•  P&I Business Management Consulting | Χρήστος Κουπελίδης, Co-Founder & COO

• Bureau de Change | Billy Mavropoulos & Katerina Dionysopoulou, Founders

• Squire & Partners | Μαργαρίτα Μπουλάκη, Αρχιτέκτων

• Aristides Dallas Architects | Αριστείδης Ντάλας, Architect, MSC, NTUA

• Happy Town | Αλέξανδρος Παλαμάρας, Managing Director 

• Δημήτρης Γροζόπουλος, Architect-Urban Designer

• Δρ. Μάτα Παπαναστασίου, Επιχειρηματίας – Σύμβουλος Eπενδύσεων

Δημήτρης Ποτηρόπουλος
Αρχιτέκτονας, Επικεφαλής του 

γραφείου Potiropoulos+Partners

Γεώργιος Σελιμέκος
Αντιπρόεδρος Ένωσης 

Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος 
– Msc Πολιτικός Μηχανικός – 
Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ’ 

τάξης & Ενεργειακός Ελεγκτής 
Α’ τάξης – ΑΦΟΙ Δ. ΣΕΛΙΜΕΚΟΣ 

Κατασκευαστική

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΠΡΟΕΔΡΟΙ

www.propertyawards.gr

presents

Υποψηφιότητες - Χορηγίες: Κωνσταντίνος Δημάκης, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 145), Ε: kdimakis@boussias.com

http://www.propertyawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print


#505Δευτέρα 28|06|2021

8

Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος | 
και Διευθύνων Σύμβουλος, Alumil

2019 Δαπάνη ανάλυσης νερού Ευρώπη: 3,5 δισ. ευρώ

Εκδότης:  
Μιχάλης Μπούσιας

Διευθύντρια Ημερήσιων Εκδόσεων:  
Αντωνία Κατσουλιέρη 

Creative Director:  
Γιώργος Τριχιάς

Αρχισυντάκτης: 
Γιώργος Λαμπίρης, εσωτ: 389, E: glampiris@boussias.com

Σύμβουλος Έκδοσης: Βασίλης Μπαρτζώκας 

Σύνταξη - Επιμέλεια: 
Ματίνα Χαρκοφτάκη, εσωτ: 392, E: mharkoftaki@boussias.com
Χριστίνα Παπαγιάννη, email: cpapagianni@boussias.com
Σπύρος Πιστικός, εσωτ. 289, Ε: spistikos@boussias.com

Υπεύθυνη Διαφήμισης:  
Ματίνα Δημητριάδου, εσωτ: 331,  
E: mdimitriadou@boussias.com

Υπεύθυνη Συνδρομών:  
Βίκυ Θεοδωρίδου, εσωτ: 101,  
E: vtheodoridou@boussias.com

Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα

Στοιχεία επικοινωνίας: Τ: 210 6617777, F: 210 6617778, Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας www.boussias.com / Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ

Πέτρος Σουρέτης, διευθύνων σύμβουλος, 
Intrakat

Η INTRAKAT ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ 
ΤΗΝ INTRAPOWER   
Ειδική άδεια για την πώληση του 
συνόλου των μετοχών της θυγατρικής 
της εταιρείας Intrapower στην επίσης 
θυγατρική της Intrakat έδωσε το 
διοικητικό συμβούλιο της Intracom 
Holdings. Το αντίτιμο της εξαγοράς των 
16.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της 
Intrapower, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ 
η καθεμία, ανέρχεται σε 810.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης 
του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, η 
εύλογη αξία των ιδίων κεφαλαίων της 
Intrapower κυμαίνεται μεταξύ 660.000 
και 933.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η 
Intrapower ειδικεύεται στην κατασκευή 
φωτοβολταϊκών πάρκων, που στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει 
εξασφαλίσει στρατηγικές συνεργασίες 
με επώνυμους κατασκευαστικούς οίκους 
εξοπλισμού. Η Intrapower δρα κυρίως ως 
υπεργολάβος της Intrakat σε έργα που 
εκείνη αναλαμβάνει, τα οποία αφορούν 
την κατασκευή αιολικών πάρκων, έργα 
ηλεκτροφωτισμού και συντήρησης 
κτιρίων. Ο κύκλος εργασιών της το 2020 
(pro forma) διαμορφώθηκε στα 12,2 
εκατ. ευρώ, έναντι 8 εκατ. ευρώ το 2019 
και 2,92 εκατ. ευρώ το 2018.

Νέα Υόρκη: Μπλε αλουμινένια 
κατασκευή στην οροφή της 
Βιβλιοθήκης του Σταύρος Νιάρχος   

Μια ανάγλυφη κατασκευή 
από αλουμίνιο τοποθετήθηκε 
στην κορυφή της 
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος (SNFL) 
στην Νέα Υόρκη. Το κτίριο, 
που παλαιότερα ονομαζόταν 
βιβλιοθήκη Mid-Manhattan, 
πρόσφατα ανακαινίστηκε 
από το ολλανδικό 
γραφείο Mecanoo και 
την αμερικανική εταιρεία 
Beyer Blinder Belle. 

Κατασκευασμένη από χάλυβα και γρανίτη, η βιβλιοθήκη χρονολογείται ήδη από το 
1914 ενώ σε πρώτη φάση είχε χτιστεί για να χρησιμοποιηθεί σαν πολυκατάστημα. 
Η αρχική δομή του κτιρίου διατηρήθηκε ενώ η ανακαίνιση προσθέτει μια τριώροφη 
κάθετη βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικούς χώρους καθώς και έναν κήπο και μια καφετέρια 
στην οροφή. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της βιβλιοθήκης καλύπτεται από μια 
μπλε αλουμινένια κατασκευή, η οποία σχεδιάστηκε προκειμένου να αντανακλά και 
να υπογραμμίζει τις χάλκινες στέγες των διπλανών κτιρίων.  «Η παρουσία του στο 
δρόμο προσφέρει μαγεία στο Μανχάταν ενώ γίνεται ιδιαίτερα ορατό εξαιτίας της 
οροφής του», σημειώνει συνεργάτης του αρχιτεκτονικού γραφείου Mecanoo.   
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αποτελεί το πρώτο στάδιο 
υλοποίησης ενός ευρύτερου project που ανέλαβαν οι δύο εταιρείες ήδη από το 
2015 ενώ αναμένεται να ανακαινίσουν και το κτίριο Stephen A. Schwarzman (SASB) 
το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη βιβλιοθήκη. Σε ό,τι αφορά το SNFL, το Mecanoo 
ηγήθηκε του σχεδιασμού ενώ το Beyer Blinder Belle ανέλαβε να διατηρηθεί ο 
ιστορικός του χαρακτήρας. Η βασική 
προσέγγιση αποσκοπεί στη βελτίωση της 
σύνδεσης μεταξύ των δύο κτιρίων του 
SNFL και του SASB. Κατά την είσοδο από 
την 5η Λεωφόρο, ένα κουβούκλιο από 
ξύλινα δοκάρια οδηγεί τους επισκέπτες 
μέσω ενός εσωτερικού δρόμου προς τον 
χώρο υποδοχής. Η κάθετη διάταξη των 
τμημάτων της βιβλιοθήκης επιλέχθηκε 
προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία του 
χρήστη. 

https://www.facebook.com/Buildnewsletter
https://www.linkedin.com/showcase/build-constructive-news/

