
   

                                          ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Παρουσία των θρησκευτικών , πολιτικών και στρατιωτικών αρχών 

του τόπου και πλήθος κόσµου  ο Νοµάρχης Εύβοιας Θανάσης 

Μπουραντάς εγκαινίασε το νέο κτήριο στέγασης των υπηρεσιών της 

Εύβοιας  και του νέου Αµφιθεάτρου το απόγευµα της ∆ευτέρας 20 

∆εκεµβρίου 2010. 

Συγκινηµένος  ο Νοµάρχης ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν για 

την υλοποίηση του έργου και προέτρεψε εργαζόµενους και πολίτες  να το 

προστατέψουν από φθορές και καταστροφές. 

 

Το πλήρες κείµενο της οµιλίας του Νοµάρχη είναι το εξής: 

 

“Σας καλωσορίζουµε και σας ευχαριστούµε θερµά που 

ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή µας και συµµετέχετε στη 

χαρά µας για το σηµαντικό γεγονός των εγκαινίων του 

Νοµαρχιακού καταστήµατος. 

Πιστεύουµε ότι η χαρά και η ικανοποίησή µας είναι 

δικαιολογηµένες αφού µε τα σηµερινά εγκαίνια παραδίδουµε 

και επίσηµα πλέον σε χρήση ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα 

λειτουργικό κτίριο. 

 

Το παραδίδουµε σε χρήση και αξιοποίηση από τους 

εργαζόµενους και από τους πολίτες της Εύβοιας και σε 

όλους που θα ακολουθήσουν µετά από εµάς. 
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Είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε πολύ πριν από εµάς και 

συγκεκριµένα πριν από 40 περίπου χρόνια, όταν 

απαλλοτριώθηκε αυτή η έκταση και τροποποιήθηκε το 

σχέδιο για να επιτρέπεται η κατασκευή του. 

Από το 1972 µέχρι το 1995 που αναλάβαµε εµείς, δεν 

γνωρίζουµε ακριβώς ποιες προσπάθειες είχαν γίνει. Στη δική 

µας πρώτη θητεία, (1995), ξεκινήσαµε αµέσως µε το αίτηµα 

προς το Υπ. Οικονοµικών να µας παραχωρηθεί η έκταση, 

κάτι που έγινε το 1996. 

 

Προκηρύξαµε διαγωνισµό µε το σύστηµα µελέτη-

κατασκευή. Οι διαδικασίες όµως ήταν χρονοβόρες και τα 

προβλήµατα πολλά και φτάσαµε στο β΄ εξάµηνο του 1998, 

πριν τις εκλογές για τις νέες Νοµαρχιακές Αρχές. 

Θεωρήσαµε σωστό να µη προχωρήσουµε στην ανάθεση του 

έργου, αφού σε λίγους µήνες θα είχαµε εκλογές και δεν 

έπρεπε να δεσµεύσουµε τις νέες αρχές µε τέτοιες 

δεσµευτικές αποφάσεις της τελευταίας στιγµής. 

Η νέα αρχή που προέκυψε από τις εκλογές υπό τον κ. Ν. 

Παπανδρέου, ξεκίνησε τη δική της προσπάθεια πάλι µε το 

σύστηµα Μελέτη - Κατασκευή, που όµως και αυτή δεν 

ολοκληρώθηκε. 

 

Από το έτος 2003 και µετά, έχοντας και την προηγούµενη 

εµπειρία και µε τη συνεργασία των τεχνικών µας υπηρεσιών 

αποφασίσαµε να προχωρήσουµε σε µελέτη του κτιρίου από 

τις Τεχνικές µας υπηρεσίες. Ορίστηκε οµάδα µελέτης υπό 

τον ∆/ντή Τεχν. Υπηρεσιών κ. ΗΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟ και την 

Προϊσταµένη του τµήµατος κτιριακών έργων κα ΣΟΦΙΑ 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗ στην οποία συµµετείχαν οι  



ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΟΥ∆ΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.                                       

ΠΑΠΠΑ  ΙΩΑΝΝΑ τους οποίους για ακόµα µια φορά τους 

ευχαριστούµε θερµά για τη σηµαντική προσφορά τους, στη 

µελέτη αυτού του ιδιαίτερα λειτουργικού κτιρίου και όχι 

µόνο. 

 

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας την ευθύνη του 

συντονισµού της µελετητικής οµάδας, είχε ο τότε 

Αντινοµάρχης κ. Αντώνης Κορόζης, ο οποίος έχει και την 

ιδιότητα του πολιτικού Μηχανικού αλλά και του µελετητή 

και του κατασκευαστή παρόµοιων έργων. 

 

Πρέπει επίσης να τον ευχαριστήσω δηµόσια γιατί µε 

ιδιαίτερη αφοσίωση, συνεργάστηκε µε την άξια µελετητική 

οµάδα, όπως θα έκανε και για κάθε δικό του έργο, µε τη 

διαφορά ότι η προσφορά του εδώ είχε κίνητρο της 

προσφοράς στον τόπο και τίποτε περισσότερο. 

Αναφέρονται στοιχεία του κτιρίου. 

Το οικόπεδο είναι 7 στρέµµατα. 

 

Την πρώτη περίοδο µας είχε παραχωρηθεί και η έκταση 

µέχρι τη θάλασσα (παλαιός Αιγιαλός) και το σύνολο της 

έκτασης έφθανε τα 16 στρέµ. Όµως για κάποιους λόγους µας 

την πήραν πίσω. Νοµίζουµε ότι αυτός ο Χώρος πρέπει να 

µείνει ελεύθερος ως χώρος πρασίνου και αναψυχής για τους 

πολίτες και τα παιδιά. Για αυτό το σκοπό είχαµε την 

πρόθεση να τον αξιοποιήσουµε. Ίσως αυτό να γίνει 

αργότερα. 

 



Πρόθεσή µας από την αρχή ήταν να µη κατασκευάσουµε 

ένα πολύ µεγάλο κτίριο, µε σκοπό να µην επιβαρύνουµε 

την περιοχή.  

 

Για αυτό το λόγο δεν εξαντλήσαµε τον συντελεστή δόµησης. 

Αξιοποιήσαµε µόνο το 60% του συντελεστή κατασκευάσαµε 

ένα κτίριο µε σκοπό να εξυπηρετούνται εύκολα και απλά οι 

πολίτες και να µη χάνονται µέσα σε ατέλειωτους δρόµους. 

 

- Το κτίριο είναι από τα ασφαλέστερα που υπάρχουν 

από πλευράς αντοχής σε περιπτώσεις σεισµών γιατί 

αντιµετωπίστηκε σαν χώρος συνάθροισης πολιτών αφού 

από τη φύση του, έχει πάντα πολύ κόσµο. 

- Προβλέφθηκε η γεφύρωση του απέναντι χώρου µε 

την κατασκευή πεζογέφυρας για την ασφαλή διέλευση 

των πολιτών. 

- Έχουν εφαρµοστεί όλες οι νέες τεχνολογίες στις 

ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις όπως: 

- Κλιµατισµός & Αερισµός όλων των χώρων. 

- ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο το κτίριο. 

- ∆υνατότητα ελέγχου και διαχείρισης όλων των Η/Μ 

εγκαταστάσεων µε ηλεκτρονικό τρόπο.           

- Υπάρχουν κάµερες ασφαλείας και ελέγχου, υπάρχει 

σύστηµα συναγερµού 

- Στον συνεδριακό χώρο και στην αίθουσα του Ν.Σ. 

υπάρχει ηλεκτρονική εγκατάσταση, µε ασύρµατη 

µικροφωνική εγκατάσταση µε δυνατότητα µετάφρασης 

και καταγραφής των συζητήσεων.   

 

Οι χώροι που διαθέτει το κτίριο είναι οι εξής: 



 

- Το υπόγειο µε επιφάνεια 2.991 τ.µ. Εκεί υπάρχουν οι 

Η/Μ εγκαταστάσεις, αρχεία των υπηρεσιών, αποθήκες 

και χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων.  

- Το ισόγειο µε 1.355τ.µ. 

-Τρείς όροφοι µε  4.181τ.µ. 

}Γραφεία & Κοινόχρηστοι χώροι 

 

- Υπάρχουν επίσης η αίθουσα του Ν.Σ. µε εµβαδόν 380 

τ.µ. και το  

- Αµφιθέατρο 300 θέσεων και 720 τ.µ. 

 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το Αµφιθέατρο είναι µία 

ξεχωριστή υποδοµή για την πρωτεύουσα του Νοµού στη 

Χαλκίδα κάτι που έλειπε πολύ από τον τόπο. 

 

Με τη λειτουργία αυτού του Αµφιθεάτρου και µε την 

αίθουσα του Ν.Σ. και µαζί µε το θέατρο Παπαδηµητρίου και 

τις αίθουσες των Ξενοδοχείων που υπάρχουν στην πόλη 

µπορούµε να φιλοξενήσουµε σηµαντικά Συνέδρια γεγονός 

που θα ωφελήσει ιδιαίτερα την οικονοµία του Νοµού.  

 

Με την ευκαιρία, θα έλεγα ότι πρέπει η Π.Υ. να βγεί εκτός 

της Πόλης κάτι που έχει ζητηθεί από την ίδια και ο χώρος να 

αξιοποιηθεί µαζί µε το θέατρο Παπαδηµητρίου για να 

έχουµε ακόµα ένα σηµαντικό χώρο Πολιτισµού και 

Συνεδρίων. 

 

Αυτό φυσικά είναι θέµα του ∆ήµου. Εµείς θα 

προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε στην απόκτηση χώρου από 

την Π.Υ. εκτός του κέντρου της πόλης. 



 

Σήµερα στο Νοµαρχιακό κτίριο στεγάζονται σχεδόν όλες οι 

υπηρεσίες (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων). 

 

Ο χρόνος που χρειάστηκε για την κατασκευή είναι 67 µήνες, 

από τους οποίους οι 21 µήνες (2 χρόνια δηλαδή) ήταν η 

εµπλοκή στο ΣτΕ µετά από προσφυγή οµάδας πολιτών. 

 

Η συνολική δαπάνη του έργου µαζί µε τις αναθεωρήσεις των 

τιµών από την καθυστέρηση, το Φ.Π.Α και την πεζογέφυρα 

έφτασε στα 12.769.000 € 

 

Το κτίριο µε το Αµφιθέατρο µε το Φ.Π.Α. και τις 

αναθεωρήσεις στοίχισε 12 εκ. € και η πεζογέφυρα 646.000 

€. Με µία συµπληρωµατική Σύµβαση έφτασε στις 767,8 χιλ. 

€ και το γενικό σύνολο, όπως προαναφέρθηκε είναι 

12.769.000 €. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Στις πρωτεύουσες των περισσοτέρων Νοµών της χώρας 

υπάρχουν κτίρια στέγασης των υπηρεσιών των Νοµαρχιών 

και των ∆ήµων. 

 

 

Ήµασταν από τους λίγους Νοµούς που δεν είχαν τέτοιους 

χώρους στέγασης των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών. 

 

Τα ∆ηµόσια κτίρια εκτός από την αντιµετώπιση των 

αυτονόητων αναγκών και προβληµάτων µε τη στέγαση των 



υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 

αποτελούν και σηµεία αναφοράς για τους πολίτες σε κάθε 

τόπο. 

 

Είναι γεγονός ότι τώρα έχουµε ιδιόκτητο κτίριο, αλλά σε 

λίγες ηµέρες δεν θα υπάρχει Νοµαρχία. 

 

Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όλα θα λειτουργούν όπως περίπου 

και πριν. 

 

Οι υπηρεσίες θα λειτουργούν και θα εξυπηρετούν τους 

πολίτες. Αντί του Νοµάρχη θα υπάρχει Αντιπεριφερειάρχης, 

ενώ και ο Περιφερειάρχης θα επισκέπτεται πολλές φορές την 

περιοχή ενώ θα διατηρεί και δικό του γραφείο στο κτίριο. 

 

 

Θέλω επίσης να δώσω µία εξήγηση για την τελετή των 

εγκαινίων, γιατί δεν έγιναν προεκλογικά και γίνονται σήµερα 

που έχουν περάσει οι εκλογές. 

 

Είναι αλήθεια ότι είχαµε κάθε δικαίωµα και δυνατότητα να 

κάνουµε τα εγκαίνια προεκλογικά, αλλά µε σύµφωνη γνώµη 

όλων των συνεργατών αποφασίσαµε να πραγµατοποιηθούν 

µετά τις εκλογές. 

 

∆εν θέλαµε σε καµία περίπτωση να συνδέσουµε τον αγώνα 

που κάναµε για να ξεπεράσουµε δυσκολίες και εµπόδια για 

να ολοκληρωθεί αυτό το έργο µε ενέργειες που θα 

αποσκοπούσαν και σε δικό µας κέρδος, πέρα από το ίδιο το 

κτίριο και τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε. 



 

Μπορεί να φαίνονται όλα αυτά λίγο ροµαντικά και 

υπερβολικά αλλά δεν πειράζει έτσι νοιώσαµε και έτσι 

αποφασίσαµε και χαιρόµαστε που έχουµε τη δυνατότητα να 

αντιστεκόµαστε σε ενέργειες που φαίνονται ιδιαίτερα 

ελκυστικές και συµφέρουσες.  

 

Θα αποφύγω να σας ενηµερώσω για το γολγοθά που 

περάσαµε  ιδιαίτερα αυτά τα δύο χρόνια που το έργο είχε 

σταµατήσει προσωρινά µέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή. 

 

Σήµερα θέλουµε να αφήσουµε πίσω όλα τα προβλήµατα, τις 

πίκρες και τις στεναχώριες, γιατί είναι µία µέρα χαράς και 

ικανοποίησης που φθάσαµε µέχρι εδώ, µε το αποτέλεσµα 

που έχουµε µπροστά µας και µε λίγες σχετικά απώλειες. 

 

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τους συνεργάτες 

από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την προσπάθεια που έκαναν 

και έχουν βάλει την προσωπική τους σφραγίδα στο έργο, 

κάτι που θα αποτελεί τίτλο τιµής και θα τους ακολουθεί για 

πάντα. 

 

Τους συνεργάτες στο Γραφείο µου που είχαν κάνει το θέµα 

προσωπική τους υπόθεση και δεν σταµάτησαν ούτε στιγµή 

να ασχολούνται µε αυτό. 

 

Την Νοµική µας Υπηρεσία και τον ειδικό εµπειρογνώµονα 

που συµβουλευθήκαµε και πρέπει αν οµολογήσουµε ότι µας 

έδωσε τις γνώσεις του και ήταν ιδιαίτερα χρήσιµες. 

 



Τους αναδόχους του έργου, που είναι η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΤΕ – ΑΡΚΤΟΣ ΑΤΕ Κοινοπραξία ΓΚΙΚΑΚΗΣ & 

∆ΟΒΛΕΣ  - ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την ποιοτική 

δουλειά που έκαναν και για το γεγονός ότι δεν 

αντιµετωπίσαµε σοβαρά προβλήµατα συνεργασίας σε ένα 

τόσο µεγάλο έργο. 

 

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους πολίτες που 

παρακολουθούσαν τις δικαστικές εµπλοκές και αγωνιούσαν, 

ενώ ήταν πάντα δίπλα µας και µας ενθάρρυναν. 

 

Θέλω, απευθυνόµενος στους εργαζόµενους της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να τους παρακαλέσω να 

αξιοποιήσουν το έργο και για να εργάζονται σε ένα 

ευχάριστο περιβάλλον και να το σεβαστούν και να το 

προστατεύουν. Το ίδιο θα ζητήσω και από τους πολίτες που 

συναλλάσσονται µε τις υπηρεσίες ή χρησιµοποιούν τις 

αίθουσες δηλαδή το Αµφιθέατρο και την αίθουσα 

Νοµαρχιακού Συµβουλίου.” 

 

 

                                                               

                                                                   Γραφείο Τύπου 

 

 


