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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ Ν.ΕΤΒΟΙΑ 
Χαϊνά & Αποςτολίδου 29, 34100 Χαλκίδα 
Τθλ. 2221061285,-86  

Χαλκίδα, 01.07.2010 
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Ρροσ: Ρρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ / Ρ.Τ. Εφβοιασ 
 
 
Θζμα: Γνωμοδότθςθ για τισ προτάςεισ του Διμου Χαλκιδζων Ν. Ευβοίασ:  

«Αποκατάςταςη-επανάχρηςη τησ Δημοτικήσ Αγοράσ του Δήμου Χαλκιδζων»  
και: «Αρχιτεκτονική διαμόρφωςη Πλατείασ Βαςιλείου και Πλατείασ Εμπόρων»   

 

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ-ΙΣΟΡΙΚΟ 

1. Το ΤΕΕ προςεκλικθ από τον Διμαρχο Χαλκίδασ κ. Ακ. Ηεμπίλθ, προκειμζνου να εκφράςει τισ απόψεισ του, ςε 
δθμόςια παρουςίαςθ, πρόταςθσ του Διμου για «Αποκατάςταςθ-επανάχρθςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ του Διμου 
Χαλκιδζων», ςτισ 18.03.2010. 

Στθ ςυνάντθςθ παρευρζκθ ο Ρρόεδροσ του ΤΕΕ ςυνάδελφοσ Γ. Μπαμπαλισ, ο οποίοσ τόνιςε ότι τθσ ζκφραςθσ 
γνϊμθσ από το ΤΕΕ πρζπει να προθγθκεί ενδελεχισ εξζταςθ του κζματοσ με όλα τα διατικζμενα ςτοιχεία. 
Ακολοφκωσ, ο Διμοσ ζδωςε ςτο ΤΕΕ ςτισ 04.05.2010 τα ςχζδια τθσ μελζτθσ (αποτφπωςθ-πρόταςθ), ςε θλεκτρονικι 
μορφι, χωρίσ τθ ςυνοδεφουςα Τεχνικι Ζκκεςθ. Οι προκζςεισ του μελετθτι, εκτόσ από τθν ίδια τθν τεχνικι λφςθ, 
αποτυπϊνονται ςτα αναφερόμενα παρακάτω Ρρακτικά του Κεντρικοφ Συμβουλίου Νεωτζρων Μνθμείων (ΚΣΝΜ). 

2. Εν ςυνεχεία, θ Διοικοφςα Επιτροπι διαβίβαςε αντίγραφα του φακζλλου ςτθ Μόνιμθ Επιτροπι Αρχιτεκτονικϊν 
Θεμάτων και Θεμάτων Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ, προκειμζνου να ζχει τθν ειςθγθτικι- γνωμοδοτικι άποψι τθσ. 

3. Το ΤΕΕ προςεκλικθ από τον Διμαρχο κ. Ακ. Ηεμπίλθ, προκειμζνου να εκφράςει τισ απόψεισ του, ςε δθμόςια 
παρουςίαςθ πρόταςθσ του Διμου για «Αρχιτεκτονικι Διαμόρφωςθ Ρλατείασ Βαςιλείου και Ρλατείασ Εμπόρων», 
ςτισ 18.05.2010. 

Στθ ςυνάντθςθ παρευρζκθςαν οι ςυνάδελφοι Είρα Σαϊνίδου-Στουρνάρα και Βαγγζλθσ Αγγζλου, μζλθ τθσ Μόνιμθσ 
Επιτροπισ Αρχιτεκτονικϊν Θεμάτων και Θεμάτων Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του ΤΕΕ / Ρ.Τ. Εφβοιασ. Ακολοφκωσ, ο 
Διμοσ ζδωςε ςτο ΤΕΕ τα ςχζδια τθσ μελζτθσ (αποτφπωςθ-πρόταςθ) και τθν Τεχνικι Ζκκεςθ. 

4. Εν ςυνεχεία, θ Διοικοφςα Επιτροπι διαβίβαςε αντίγραφο του φάκελου ςτθ Μόνιμθ Επιτροπι Αρχιτεκτονικϊν 
Θεμάτων και Θεμάτων Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ προκειμζνου να ζχει τθν ειςθγθτικι- γνωμοδοτικι άποψι τθσ. 

5. Κρίνουμε ςκόπιμο να επιςθμάνουμε ωσ κετικό το γεγονόσ ότι θ δθμοτικι αρχι απευκφνκθκε τελικά και ςτο 
ΣΕΕ για γνωμοδότθςθ επί των δυο αναφερκζντων ηθτθμάτων. Θα ευχόμαςταν όμωσ αυτό να είχε ςυμβεί ςε 
προθγοφμενο ςτάδιο εναςχόλθςθσ του Διμου με τα κζματα αυτά, κακόςον το ΣΕΕ δεν μπορεί και δεν πρζπει να 
λειτουργεί ωσ αρχιτεκτονικι επιτροπι που κρίνει εκ των υςτζρων αιςκθτικά ζνα ζργο.  

Η ςυμβολι του ΣΕΕ με βάςθ τον κεςμικό ρόλο που θ ίδια θ Πολιτεία τοφ ζχει προςδϊςει, πρζπει και μπορεί να 
είναι πολφ ουςιαςτικότερθ και να αφορά ςτισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ οργάνωςθσ του χϊρου. τθν προκείμενθ 
περίπτωςθ, αφενόσ ςτθν οργάνωςθ του κζντρου τθσ πόλθσ, αφετζρου ςτθ διάςωςθ του ςθμαντικότατου 
μνθμείου τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ, τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ τθσ, μαηί με τθ «ςυνοδεφουςα» αυτιν Πλατεία 
Εβδομαδιαίασ Αγοράσ (για ςυντομία ςτο κείμενο χρθςιμοποιοφμε τον όρο «Πλατεία Εβδομαδιαίασ Αγοράσ» 
αναφερόμενοι και ςτισ δυο πλατείεσ: Πλατεία Βαςιλείου και Πλατεία Εμπόρων που, μετά τθν «κατάργθςθ» του 
τμιματοσ τθσ οδοφ Κριεηϊτου ανάμεςά τουσ, ζχουν πλζον γίνει μια πλατεία). 

Σο ΣΕΕ μπορεί επίςθσ να ςυμβάλει, μζςω των επιλεγμζνων ςτρατθγικϊν που κα προτείνει, ςτο να αποφευχκεί θ 
εφαρμογι λακεμζνων διαδικαςιϊν από τουσ φορείσ που ηθτοφν τθ ςυμβολι του. Σο αποτζλεςμα κα ιταν και 
χρόνοσ να κερδθκεί και θ διαςπάκιςθ του δθμόςιου χριματοσ να αποτραπεί. 

6. Τα δφο κζματα, τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ και τθσ Ρλατείασ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ, είναι αλλθλζνδετα. Πντασ ςε 
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διπλανά οικοδομικά τετράγωνα, θ Δθμοτικι Αγορά και θ Ρλατεία Εβδομαδιαίασ Αγοράσ λειτοφργθςαν ωσ 
«ςυγκοινωνοφντα δοχεία» τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ τθσ Χαλκίδασ, πριν απαξιωκεί θ πλατεία με τθν ατυχι 
πρόςφατθ ανακαταςκευι τθσ για τθ δθμιουργία υπόγειου ςτακμοφ αυτοκινιτων. Για τοφτον τον λόγο, θ Μόνιμθ 
Επιτροπι αποφάςιςε, ςε ςυνεδρίαςθ τθσ, να γνωμοδοτιςει ενιαία και για τα δυο κζματα ταυτόχρονα.  

7. Τα ςτοιχεία που ελιφκθςαν υπόψιν ςτθ γνωμοδότθςθ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ, εκτόσ των ςτοιχείων που τθσ 
παραςχζκθκαν από τον Διμο Χαλκιδζων, είναι τα παρακάτω: 

α. Το Δ/μα διατιρθςθσ τθσ Αγοράσ (ΦΕΚΒ604/15.5.2006 «Χαρακτθριςμόσ ωσ μνθμείου του κτιριακοφ 
ςυγκροτιματοσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ, φερομζνθσ ιδιοκτθςίασ του Διμου Χαλκιδζων». 

β. Θ ϋΕκκεςθ τθσ Αρχιτεκτονικισ ςχολισ του ΕΜΡ για τθ Δθμοτικι Αγορά τθσ Χαλκίδασ, Αφγουςτοσ 2005. 

γ. Θ Ζκκεςθ τθσ Διευκφντριασ τθσ Εφορείασ Νεωτζρων Μνθμείων Αττικισ κ. Ακ. Χριςτοφίδου για τθ Δθμοτικι 
Αγορά τθσ Χαλκίδασ: «Επανεξζταςθ του χαρακτθριςμοφ ωσ Νεωτζρου Μνθμείου τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ» 
(αρ. πρωτ. 1627/18.05.2005). 

δ. Θ Ζκκεςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Εφορείασ Νεωτζρων Μνθμείων Αττικισ κ. Άννασ Κωτςοβίλθ «Επικινδυνότθτα 
του διατθρθτζου ςυγκροτιματοσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ» (αρ. πρωτ. 5502/ 03.11.2008). 

ε. Τα πρακτικά του Κεντρικοφ Συμβουλίου Νεωτζρων Μνθμείων τθσ 10.09.2009, με κζμα: «Εξζταςθ του πρακτικοφ 
τθσ επιτροπισ του άρκρου 41 του Ν.3028/2002 ςχετικά με το διατθρθτζο ςυγκρότθμα τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ 
Χαλκίδασ, φερομζνθσ ιδιοκτθςίασ Διμου Χαλκιδζων». Στθ ςυνεδρίαςθ ζγινε και παρουςίαςθ τθσ υπό ςυηιτθςθ 
Ρρόταςθσ από τον μελετθτι, με τθν παρουςία και του Δθμάρχου Χαλκίδασ. 

ςτ. Το Ρρακτικό Επιτροπισ άρκρου 41 (N. 3028/2002). 

η. Θ αποτφπωςθ του Μνθμείου (θ Μόνιμθ Επιτροπι Αρχιτεκτονικϊν Θεμάτων και Θεμάτων Ρολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ του ΤΕΕ/Τ.Ρ. Εφβοιασ ζχει ςτθ διάκεςι τθσ δυο αποτυπϊςεισ 1). 

θ. Σφγχρονο (από τθ Μόνιμθ Επιτροπι) και παλαιότερο (από δθμοςιεφματα) φωτογραφικό υλικό.  

κ. Θ ελλθνικι και διεκνισ νομοκεςία για τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και κυρίωσ ο Ν. 3028/2002, 
ο Ν. 2039/1992 (ΦΕΚ 61Α/13.04.92, «Κφρωςθ Σφμβαςθσ Γρανάδασ 1985»), ο Ν. 2508/1997 (Α-124, «Βιϊςιμθ 
Οικιςτικι Ανάπτυξθ πόλεων και οικιςμϊν») και θ «Χάρτα τθσ Βενετίασ», 1964. 

ι. Θ αυτοψία που διενιργθςε θ Μόνιμθ Επιτροπι Αρχιτεκτονικϊν Θεμάτων και Θεμάτων Ρολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ του ΤΕΕ/Τ.Ρ. Εφβοιασ ςτισ 11 Μαΐου 2010, με παρόντα όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. 

Β. ΣΕΧΝΙΚΑ, ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ, ΙΣΟΡΙΚΑ 
 ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 

1. Θ Δθμοτικι Αγορά Χαλκίδασ καταλαμβάνει ολόκλθρο οικοδομικό τετράγωνο ςτον πυρινα του εμπορικοφ κζντρου 
τθσ νεότερθσ πόλθσ, τo οποίο περικλείεται από τισ οδοφσ Ελ. Βενιηζλου, Αρεκοφςθσ, Κριεηϊτου και Νεοφφτου. Είναι 
αποτζλεςμα ςχεδιαςμοφ.  

Αποτελείται από κτίςματα δφο φάςεων:  

 Από κτίςματα ςε ςχιμα Ρ επί των οδϊν Βενιηζλου-Αρεκοφςθσ-Κριεηϊτου (Α’ φάςθ οικοδόμθςθσ) και 

  Από ζνα κτίςμα ςε ςχιμα Ρ (με εξζχοντα τα δφο άκρα τθσ κεφαλισ) με τθν κεφαλι του επί τθσ οδοφ Νεοφφτου 
και τα δυο ςκζλθ του μζςα ςτον υπαίκριο χϊρο του αρχικοφ Ρ (Β’ φάςθ οικοδόμθςθσ). 

Θ Αγορά είναι προςπελάςιμθ από όλεσ τισ οδοφσ. 

2. Αναλυτικι περιγραφι του ςυγκροτιματοσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ 

 Τα κτίςματα τθσ Α’ φάςθσ (τζςςερα κτιρια) κτίςκθκαν περί το 1883, ζπειτα από απόφαςθ του τότε Δθμάρχου 
Θρακλι Γαηζπθ και αποπερατϊκθκαν το 1887.  

Από τθν οδό Νεοφφτου κλίμακεσ οδθγοφν ςτον υπαίκριο χϊρο τθσ Αγοράσ και τθν «ενϊνουν» με τθν πλατεία 
Εμπόρων. 

Τα κτίςματα είναι μονϊροφα απλοφ νεοκλαςικοφ ρυκμοφ. Ο φζρων οργανιςμόσ είναι από τοίχουσ λικοδομισ και 

                                                                 

1
 Από τθν Ρρόταςθ του Διμου και από τθ διπλωματικι εργαςία τθσ αρχιτζκτονοσ Φ. Μπζλλιου «The municipal Market of Halkida, 

Greece - Preliminary Study and Restoration Project», September 2007, Katholieke Universiteit Leuven 
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από κεραμοςκεπείσ δίρριχτεσ ςτζγεσ που ςτθρίηονται ςε ξφλινα ηευκτά. Οι ςτζγεσ ζχουν αετωματικι κατάλθξθ. Τα 
ανοίγματα (πόρτεσ, παράκυρα) είναι ρυκμικά διατεταγμζνα. Οι πόρτεσ είναι ξφλινεσ ταμπλαδωτζσ και οι φεγγίτεσ 
πάνω από αυτζσ ζχουν ςιδεριζσ. Τα παράκυρα κλείνονται με ξφλινα ςκοφρα. Χρθςιμοποιοφνται τυπικά νεοκλαςικά 
ςτοιχεία: αετϊματα, γείςα, διακοςμθτικι κορνίηα κάτω από τθ ςτζγθ κ.ά. 

Στο εςωτερικό του Ρ υπιρχαν υπαίκριοι πάγκοι ζξω από τα καταςτιματα, προςτατευόμενοι από κεραμοςκεπι 
ςτζγαςτρα με ςτφλουσ και δοκοφσ από πελεκθτι ξυλεία. Στισ εςωτερικζσ όψεισ των καταςτθμάτων υπάρχουν 
ςιμερα οι οπζσ ςτισ οποίεσ εφαρμόηονταν και ςτθρίηονταν κατά το ζνα άκρο τουσ οι ξφλινεσ δοκοί των ςτεγάςτρων 
που ςιμερα δεν υπάρχουν. Σϊηονται επίςθσ κάποιεσ πζτρινεσ βάςεισ των ξφλινων ςτφλων των ςτεγάςτρων.  

 Το 1929-1934, επί Δθμαρχίασ Ν. Βαςιλείου, μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό2 ανατζκθκε ςτον αρχιτζκτονα και 
μετζπειτα κακθγθτι του ΕΜΡ και ακαδθμαϊκό Σόλωνα Κυδωνιάτθ θ ςυμπλιρωςθ του «Ρ» και επί τθσ οδοφ 
Νεοφφτου.  

Ο ρυκμόσ τθσ Βϋ φάςθσ είναι του Μοντζρνου Κινιματοσ του μεςοπολζμου (Bauhaus) και «οι "ενκυμιςεισ" 
νεοκλαςικιςμοφ ι αρ-νουβϊ κάνουν ακόμθ πιο ενδιαφζρον και από ιςτορικισ άποψθσ το οικοδόμθμα»3.  

Το νζο κτίςμα, καταςκευισ του 1931, διατιρθςε τισ τρεισ κλίμακεσ επί τθσ Νεοφφτου. Το διϊροφο κεντρικό του 
τμιμα είναι ςε ςυμμετρικι ςφνκεςθ με τισ «επίςθμεσ» ειςόδουσ, τισ αντίςτοιχεσ ςτισ μαρμάρινεσ κλίμακεσ. Εκτόσ 
των μονϊροφων καταςτθμάτων και του διϊροφου τμιματόσ του επί τθσ Νεοφφτου, ζχει καταςτιματα ςτο 
εςωτερικό τθσ Αγοράσ, ςε ςχιμα Ρ, με εξζχοντα τα δφο άκρα τθσ κεφαλισ, όπωσ ειπϊκθκε. 

Τα νζα καταςτιματα ζχουν υπόγεια (όχι όλα) και πατάρια επιςκζψιμα από εςωτερικζσ ςκάλεσ. Τα υπόγεια 
φωτίηονταν από κουρ ανγκλζη, που ςιμερα ζχουν κλειςτεί κατά μεγάλο μζροσ τουσ. Τςιμεντζνιοι πάγκοι υπιρχαν 
μζςα ςτα καταςτιματα. 

Τα νζα για τθν εποχι υλικά (τςιμζντο, ςίδερο) ζδωςαν νζεσ δυνατότθτεσ ςτουσ μθχανικοφσ και χρθςιμοποιθκικαν 
με τόλμθ από τον Σ. Κυδωνιάτθ. Τα νζα κτίςματα ζχουν μεικτό φζροντα οργανιςμό, από εξωτερικοφσ τοίχουσ 
λικοδομισ με πζτρινουσ πεςςοφσ και πλάκεσ μπετόν. Μεγάλοι, τρίμετροι πρόβολοι από μπετόν είναι τα ςτζγαςτρα 
των εξωτερικϊν πάγκων των καταςτθμάτων. Μεγάλα δοκάρια με «ςκαλοειδι» άκρα χρθςιμοποιοφνται ςτο 
διϊροφο τμιμα τθσ ειςόδου. Θεωρείται πρωτοποριακι θ χριςθ των νζων υλικϊν ςτθ Χαλκίδα, όπου φαίνεται ότι το 
νζο τμιμα τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ ιταν από τα πρϊτα οικοδομιματα ςε ρυκμό Bauhaus. 

 Οι τοίχοι που χωρίηουν τα καταςτιματα είναι από οπτοπλινκοδομι. Τα ανοίγματα των όψεων είναι μεγάλα και 
κλείνουν με ςιδερζνια και ξφλινα κουφϊματα και αντίςτοιχα μεγάλουσ φεγγίτεσ με ιςχυρά ςιδθρά κιγκλιδϊματα 
μορφολογίασ Μεςοπολζμου. 

Στο κζντρο του υπαικρίου χϊρου υπιρχε κρουνόσ και κοντά ςτθν κεντρικι είςοδο μεγάλθ πλάςτιγγα για τθ ηφγιςθ 
εμπορευμάτων· κανζνα από τα δφο δεν υπάρχει ςιμερα. Υπιρχαν επίςθσ δζνδρα ςτον υπαίκριο χϊρο. 

Από λειτουργικισ πλευράσ, θ «ςυμπλιρωςθ» τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ με τθ δεφτερθ αποδείχκθκε 
πολφ επιτυχθμζνθ και θ Αγορά λειτοφργθςε αρμονικά μζςα ςτον χρόνο4.  

Από μορφολογικισ πλευράσ, υπάρχει θ ιδιαιτερότθτα επιτυχοφσ ςφηευξθσ δφο ρυκμϊν5.  

 Το ςφνολο αποτζλεςε μια τυπικι Δθμοτικι Αγορά επαρχιακοφ Διμου, που λειτουργικά ιταν όμοια με άλλεσ αγορζσ 
τθσ εποχισ εκείνθσ και του ελλαδικοφ χϊρου (Ακθνϊν, Χανίων, κ.α.), αλλά και του εξωτερικοφ6.  

Γ. Η ΧΡΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ 125 ΧΡΟΝΩΝ ΤΠΑΡΞΗ ΣΗ 

Θ Δθμοτικι Αγορά, μαηί με τθν Ρλατεία τθσ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ ι Ρλατεία Εμπόρων (που πριν γίνει ο ςθμερινόσ 

                                                                 

2
 ό.π., ςθμείωςθ 1, φάκελοσ Β066 - Αποφάςεισ Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ψιφιςμα 492 τθσ 05.03.1928, «Ανάκεςθ ζργου ςτουσ 

αρχιτζκτονεσ Γ. Βαγιανό και Σ. Κυδωνιάτθ», οι οποίοι ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό για τθν ανζγερςθ τθσ Νζασ Δθμοτικισ Αγοράσ με το 
ψευδϊνυμο Νεοζλλθνεσ. Το προςχζδιο τουσ είχε εγκρικεί με τθν πράξθ 476 ςτισ 17.02.1928. 
3
 ϋΕκκεςθ τθσ Αρχιτεκτονικισ ςχολισ του ΕΜΡ για τθ Δθμοτικι Αγορά τθσ Χαλκίδασ, Αφγουςτοσ 2005 

4
 ό.π., ςθμείωςθ 3 

5
 Δ/μα διατιρθςθσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ: ΦΕΚΒ604/15.5.2006 «Χαρακτθριςμόσ ωσ μνθμείου του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ τθσ 

Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ, Φερομζνθσ ιδιοκτθςίασ του Διμου Χαλκιδζων» 
6
 ό.π., ςθμείωςθ 3 
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υπόγειοσ ςτακμόσ αυτοκινιτων, φιλοξενοφςε το εβδομαδιαίο παηάρι ςτθν πόλθ), αποτζλεςε ηωτικό ςθμείο για το 
εμπόριο αλλά και γενικότερα για τθν κοινωνικι ηωι τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ επί πολλζσ δεκαετίεσ.  

Πντασ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ, θ Δθμοτικι Αγορά με τα μαγαηιά τθσ, ζφερνε και τουσ κατοίκουσ τθσ 
ενδοχϊρασ ςτο άςτυ για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. Γι αυτοφσ τουσ κατοίκουσ τθσ ενδοχϊρασ, γφρω από τθν Αγορά 
υπιρχαν τα χάνια, που φιλοξενοφςαν τουσ ίδιουσ και τα ηϊα τουσ. 

Τα καταςτιματα τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ ιςαν παντοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχκυοπωλεία, κρεοπωλεία, επιπλοποιεία 
κ.ά. 

Ωςτόςο, θ λειτουργία τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ περιζπεςε ςε παρακμι τα τελευταία χρόνια, κακϊσ θ εγκατάλειψι τθσ 
από τθν ίδια τθ δθμοτικι αρχι ιταν πλιρθσ. Επζτρεψε δε αυτι θ εγκατάλειψθ ςε κάποιουσ καταςτθματάρχεσ να 
προβαίνουν ςε αυκαίρετεσ μετατροπζσ των κτιςμάτων. Το αποτζλεςμα είναι θ εντυπωςιακι αλλοίωςθ τθσ 
πραγματικισ εικόνασ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, ενϊ παράλλθλα δθμιουργικθκαν κίνδυνοι υγείασ λόγω ζλλειψθσ 
κακαριότθτασ.  

Θ Αγορά, κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ζκλειςε πζρυςι το καλοκαίρι. 

Στο απϊτερο παρελκόν, όταν θ Δθμοτικι Αγορά ζπαιηε κυρίαρχο ρολό ςτο τοπικό εμπόριο, φιλοξενοφςε παράλλθλα 
και άλλεσ πολλζσ δραςτθριότθτεσ. Υπάρχουν ιςτορικζσ αναφορζσ ότι: 

 Εκεί, ςτα 1902, ζγινε ζκκεςθ γυναικείασ βιοτεχνίασ7. 

 Εκεί ςτεγάςκθκε το πρϊτο Μουςείο τθσ Χαλκίδασ8. 

 Στον ίδιο χϊρο ςτεγάςκθκε το Εργατικό Κζντρο9. 

 Στον ίδιο χϊρο ςτεγάςκθκε θ Φιλαρμονικι του Διμου10. 

 Στον ίδιο χϊρο ςτεγάςκθκε θ Αγορανομία, θ Τουριςτικι Αςτυνομία11. 

 Στθν πλατεία τθσ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ γίνονταν οι προεκλογικζσ ςυγκεντρϊςεισ και από τα ςκαλοπάτια τθσ 
Δθμοτικισ Αγοράσ μιλοφςαν οι πολιτικοί. 

Δ. Η ΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 

1. Από τθν επιτόπου αυτοψία που ζγινε από τθ Μόνιμθ Επιτροπι του ΤΕΕ ςτισ 11.05.2010, προκφπτουν τα 
ακόλουκα: 

Η Δθμοτικι Αγορά ςιμερα παρουςιάηεται εντελϊσ παραμορφωμζνθ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι εικόνα που 
προκφπτει από τθ μελζτθ των πραγματικϊν ςτοιχείων τθσ (ςχζδια αποτφπωςθσ, παλιζσ φωτογραφίεσ και 
αυτοψία τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ). Η οπτικι-επιφανειακι παραμόρφωςθ είναι τζτοια που κάποιοσ μθ ειδικόσ, ο 
οποίοσ δεν γνωρίηει τα αρχικά κτίςματα και γνωρίηει τθ Δθμοτικι Αγορά μόνο από τθ ςθμερινι τθσ εικόνα, να 
αποκομίηει μια εντελϊσ λανκαςμζνθ εντφπωςθ για το ποια είναι πράγματι θ Δθμοτικι Αγορά και ςυνεπϊσ να 
μθν είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει αντικειμενικά το κτιριακό ςφνολο. 

Σιμερα όλο το ςυγκρότθμα παρουςιάηεται ωσ ζνα ςυνονκφλευμα ρυπαρϊν και αλλόκοτων κτιριακϊν όγκων, με 
παράγκεσ, λαμαρίνεσ, ελενίτ, με καμμζνουσ χϊρουσ κλπ., ωσ μία «κθλίδα» δθλαδι ςτθν καρδιά τθσ πόλθσ. Το αρχικό 
τθσ ςτίγμα αλλοιϊκθκε κάτω από ζνα κακεςτϊσ πλιρουσ αδιαφορίασ ι και ανομολόγθτων ςκοπιμοτιτων.  

Αυτό το παραμορφωτικό-οπτικό αποτζλεςμα οφείλεται: 

α. Στθ ρυπαρότθτα που επικρατεί ςε όλο τον χϊρο, ωσ αποτζλεςμα τθσ πλιρουσ εγκατάλειψισ του από τουσ 
αρμοδίουσ.  

                                                                 

7
 Ζκκεςθ τθσ Διευκφντριασ τθσ Εφορείασ Νεωτζρων Μνθμείων Αττικισ κ. Ακ. Χριςτοφίδου για τθ Δθμοτικι Αγορά τθσ Χαλκίδασ, 

«Επανεξζταςθ του χαρακτθριςμοφ ωσ Νεωτζρου Μνθμείου τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ» (αρ. πρωτ. 1627/18.05.2005) 
8
 Rosalba Lombardo, αρχιτζκτων, «Δθμοτικό κζντρο πολλαπλϊν χριςεων: Αγορά τθσ Χαλκίδασ», ςτο θλεκτρονικό περιοδικό Monumenta 

- Magazine for the natural and architectural heritage in Greece and Cyprus, τ. 2, 03.03.2007 
9
 ό.π., ςθμείωςθ 8 

10
 ό.π., ςθμείωςθ 8 

11
 Ρροςωπικι μαρτυρία του Χαλκιδαίου αρχιτζκτονα Θ. Χριςτόπουλου 
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β. Στισ φκορζσ που υπάρχουν ςτα κτιρια, επίςθσ ωσ αποτζλεςμα τθσ πλιρουσ εγκατάλειψθσ τουσ εδϊ και πολλά 
χρόνια – ι μάλλον, δεκαετίεσ:  

 Υπάρχουν εκτεταμζνεσ φκορζσ ςτα ςτοιχεία του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ (πλάκεσ του κτθρίου του 
μεςοπολζμου) όπου ζχει ςε πολλά ςθμεία απογυμνωκεί ο οπλιςμόσ, ζχει ενανκρακωκεί το μπετόν κλπ (Φ1α,β),  

 Υπάρχουν εκτεταμζνεσ φκορζσ ςτισ ςτζγεσ, (κζραμοι, γείςα, ακόμθ και ςτοιχεία του φζροντοσ οργανιςμοφ των 
ςτεγϊν (Φ 2α,β),  

 Υπάρχουν περιοριςμζνου εφρουσ αλλοιϊςεισ ςτθ λικοδομι (Φ3α,β) 

 Υπάρχουν άλλεσ καταςτροφζσ, όπωσ κουφωμάτων από παλαιότερθ πυρκαγιά ςε τμιμα ενόσ καταςτιματοσ 
(Φ4α,β) κ.α. 

γ. Στισ οικοδομικζσ αλλοιϊςεισ που υπάρχουν, ωσ αποτζλεςμα των αυκαίρετων ενεργειϊν (ιδιωτϊν;), όπωσ: 

 Αυκαίρετεσ, τουλάχιςτον ωσ προσ τθν αιςκθτικι, προςκικεσ κτθρίων (κτιριο γωνίασ Αρεκοφςθσ & Ελ. Βενιηζλου - 
Φ5). 

 Αυκαίρετεσ προςκικεσ διάφορων ςτεγάςτρων και «χϊρων» με ευτελι υλικά επί των όψεων των δρόμων 
(Φ6α,β,γ). 

 Αυκαίρετεσ προςκικεσ διαφόρων ςτεγάςτρων και «χϊρων» με ευτελι υλικά ςτο εςωτερικό τθσ Αγοράσ, με 
αποτζλεςμα να μικραίνει εςωτερικά ο ελεφκεροσ χϊροσ (Φ7α,β). 

 Αλλοιϊςεισ των όψεων, με αυκαίρετεσ αλλαγζσ ςτα ανοίγματά τουσ (άνοιγμα άλλων πορτοπαρακφρων (Φ8), 
κλείςιμο αρχικϊν (Φ9) κλπ. 

 Αλλοιϊςεισ των όψεων με αυκαίρετεσ αλλαγζσ ςτα χρϊματα των τοίχων, με αυκαίρετεσ επικαλφψεισ τοίχων με 
πλακίδια (Φ10) κ.ά. 

 Μικρζσ αλλοιϊςεισ ςτο εςωτερικό των καταςτθμάτων (Φ11α,β). 

2. Ραρόλεσ τισ παραπάνω φκορζσ και αλλοιϊςεισ, θ Αγορά ςτο ςφνολό τθσ διαςϊηει τόςο τθ λειτουργικι τθσ 
διάταξθ όςο και τθ μορφολογία τθσ και τα καταςκευαςτικά τθσ ςτοιχεία και όλεσ οι φκορζσ και αλλοιϊςεισ είναι 
αποκαταςτάςιμεσ. Αυτό επιβεβαιϊνουν:  

 Θ αυτοψία τθσ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ του ΕΜΡ (Αυγοφςτου 2005). 

 Οι αυτοψίεσ τθσ Εφορείασ Νεωτζρων Μνθμείων Αττικισ (06.05.2005, 16.05.2005, Μαΐου 200712). 

 Θ αυτοψία του κ. Ρ. Καρφδθ, ςτατικοφ, τ. κακθγθτι του ΕΜΡ13. 

 Θ αυτοψία τθσ Επιτροπισ του άρκρου 41 του Ν. 3028/2002 (Ιουνίου 2009)14.  

 Θ αυτοψία τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ Αρχιτεκτονικϊν Θεμάτων και Θεμάτων Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του ΤΕΕ/Ρ.Τ. 
Εφβοιασ (Μαΐου 2010). 

 «Πρζπει όμωσ να τονιςτεί με ζμφαςθ ότι όλεσ οι φθορζσ, βλάβεσ, αλλοιϊςεισ, προςθήκεσ, ακόμη και καθαιρζςεισ 
οικοδομικϊν ςτοιχείων, είναι πλήρωσ αναςτρζψιμεσ. Μία επιςτθμονικά ςωςτι και πλιρθσ αποτφπωςθ του 
ςυγκροτιματοσ μπορεί άνετα να οδθγιςει ςε μελζτθ αδιαμφιςβιτθτθσ αποκατάςταςθσ.»15 

«Γενικά θ κατάςταςθ των κτιρίων του ςυγκροτιματοσ κρίνεται επιςκευάςιμθ, ενϊ υπάρχουν όλα τα αρχιτεκτονικά 
και μορφολογικά ςτοιχεία που επιτρζπουν τθν αςφαλι μορφολογικι αποκατάςταςι τουσ.»16 

Τα κτιρια τθσ Α’ φάςθσ ζχουν προβλιματα κυρίωσ ςτισ κεραμοςκεπζσ που αντικακίςτανται εφκολα, ενϊ οι λίκινεσ 
τοιχοποιίεσ είναι γενικά ςε καλι κατάςταςθ. «Οι τοιχοποιίεσ είναι εξαιρετικισ ποιότθτασ. Είναι μεγάλου πλάτουσ. 

                                                                 

12
 Ζκκεςθ «Επικινδυνότθτα του διατθρθτζου ςυγκροτιματοσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ» τθσ Εφορείασ Νεωτζρων Μνθμείων 

Αττικισ του ΥΡΡΟ, αρ.πρ.5502/03.11.2008 
13

 Τα πρακτικά του Κεντρικοφ Συμβουλίου Νεωτζρων Μνθμείων τθσ 10.09.2009 με κζμα «Εξζταςθ του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ του 

άρκρου 41 του Ν.3028/2002 ςχετικά με το διατθρθτζο ςυγκρότθμα τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ φερόμενθσ ιδιοκτθςίασ Διμου 
Χαλκιδζων» 
14

 ό.π., ςθμείωςθ 13 και το «ΡΑΚΤΙΚΟ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΑΘΟΥ 41(ν.3028/2002)» του ΥΡΡΟ, τθσ 22.06.2009 
15

 ό.π., ςθμείωςθ 3 
16

 ό.π., ςθμείωςθ 7 
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Πραγματικά δίνουν ζτςι μια αίςκθςθ αςφάλειασ (…)»17. 

 Τα κτιρια τθσ Β’ φάςθσ ζχουν βλάβεσ ςτα ςτοιχεία του μπετόν (πλάκεσ και πρόβολοι), αλλά αυτζσ είναι απολφτωσ 
αντιςτρζψιμεσ με τα ςφγχρονα μζςα που διατίκενται: πλάκεσ και πρόβολοι αποκακίςτανται πολφ εφκολα, χωρίσ 
καταπόνθςθ του υπόλοιπου κτθρίου, ϊςτε θ αποκατάςταςθ να είναι απολφτωσ κεμιτι με τα μζτρα των αρχϊν των 
αναςτθλϊςεων. Αυτό διαπιςτϊνεται και από αρχιτζκτονεσ και από ςτατικοφσ. Είναι χαρακτθριςτικι θ τοποκζτθςθ 
του κ. Καρφδθ, πολιτικοφ μθχανικοφ και τ. κακθγθτι ΕΜΡ, ςτθν πρόςφατθ ςυηιτθςθ ςτο ΚΣΝΜ: «(...) διότι οι πλάκεσ 
κα μποροφςανε πράγματι να αντικαταςτακοφν, κυρίωσ οι πρόβολοι.»18 

Επιπλζον, μια λεπτομερισ αποτφπωςθ όλων των βλαβϊν, όπωσ γίνεται και ςε άλλεσ αποκαταςτάςεισ, κα 
αποκάλυπτε ίςωσ και άλλεσ δυνατότθτεσ ενιςχφςεων19.  

Θ δε Επιτροπι του άρκρου 41 του Ν. 3028/2002, που ςυγκροτικθκε ειδικά για να εξετάςει τα ςτατικά προβλιματα 
τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, αφοφ διαπιςτϊνει ςτα κτιρια τθσ Β’ φάςθσ τισ προαναφερκείςεσ βλάβεσ, προτείνει «(...) τθν 
κακαίρεςθ με αδιατάρακτθ κοπι και ανακαταςκευι των υφιςταμζνων πλακϊν, δοκϊν και προβόλων, μετά από 
ζγκριςθ των υπθρεςιϊν του ΥΠΠΟ. Τθ διατιρθςθ τθσ παροφςασ λικοδομισ και αποκατάςταςθ τθσ φζρουςασ 
ικανότθτάσ τθσ (...) Το υπογράφουν όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, εκ των οποίων θ εκπρόςωποσ τθσ Πολεοδομίασ 
Χαλκίδασ ζχει διαφωνιςει (...), θ οποία ζχει κάνει ζνα δικό τθσ ςθμείωμα και προτείνει τθν κατεδάφιςθ όλου του 
νεϊτερου.»20 

Επομζνωσ, από τεχνικισ-πρακτικισ πλευράσ, θ πλιρθσ αναςτιλωςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ είναι απολφτωσ 
πραγματοποιιςιμθ. 

3. Θ αναςτιλωςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, μετά από μια ςωςτι και πλιρθ μελζτθ που κα ςτθρίηεται ςε ακριβι 
αποτφπωςθ του ςυγκροτιματοσ, κα ζδειχνε μια εικόνα εντελϊσ διαφορετικι από αυτιν που αντικρφηει ο ςθμερινόσ 
πολίτθσ.  

Ε. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ω ΤΠΟΧΡΕΩΗ  
ΣΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

1. Ειπϊκθκε παραπάνω ότι θ λειτουργία τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ αποτζλεςε αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ηωισ και τθσ 
ιςτορίασ τθσ πόλθσ τα τελευταία 125 χρόνια. Αυτό και μόνο το γεγονόσ τθν κακιςτά ιςτορικό ςθμείο τθσ Χαλκίδασ, 
δθλαδι μνθμείο νεϊτερο, που χριηει προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ελλθνικι και διεκνι νομοκεςία. Επιπλζον: 

 Στα κτιρια τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ απακανατίηονται δυο ρυκμοί αντίςτοιχοι των εποχϊν που κτίςκθκαν, ο 
νεοκλαςικόσ και αυτόσ του Bauhaus, με αρμονικι λειτουργικι ςυνφπαρξθ και αυτό είναι μια ιδιαιτερότθτα που δεν 
ςυναντοφμε ςε άλλθ ελλθνικι Δθμοτικι Αγορά, εξ όςων γνωρίηουμε. 

 Μασ παρζχει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςχζςεισ, για τον τρόπο ηωισ, τισ 
αιςκθτικζσ αξίεσ, τθν κλίμακα των κτθρίων, τα υλικά των εποχϊν που κτίςκθκε κλπ. 

 Ζχοντασ τισ αρετζσ των εποχϊν τθσ καταςκευισ τθσ (χαμθλι πυκνότθτα δόμθςθσ, χαμθλά φψθ), δίνει το μζτρο 
«θρεμίασ» και «ανκρϊπινθσ» αρχιτεκτονικισ εκείνων των εποχϊν, ςε αντίκεςθ με τα ςθμερινά πρότυπα. 

 Πντασ ςτο κζντρο του πολεοδομικοφ ιςτοφ και ζχοντασ μπροςτά τθσ τθν πλατεία Εβδομαδιαίασ Αγοράσ, 
αποτζλεςε επιτυχθμζνο παράδειγμα πολεοδομικισ οργάνωςθσ του κζντρου τθσ πόλθσ και ςφνδεςθσ του αςτικοφ 
χϊρου με τθν αγροτικι ενδοχϊρα. 

Είναι πλζον γενικά παραδεκτό και κατοχυρωμζνο νομικά διεκνϊσ ότι οι παραδοςιακοί πυρινεσ των πόλεων και των 
χωριϊν, ωσ τεκμιρια τθσ πολεοδομικισ-ιςτορικισ τουσ διαδρομισ, πρζπει να προςτατεφονται από τον νόμο. Για τθ 
βιϊςιμθ οικιςτικι ανάπτυξθ απαιτείται «προςταςία, ανάδειξθ και περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ των κζντρων των 
πόλεων, (...) των παραδοςιακϊν πυρινων των οικιςμϊν, των χϊρων πραςίνου και λοιπϊν ςτοιχείων φυςικοφ, 

                                                                 

17
 ό.π., ςθμείωςθ 13 

18
 ό.π., ςθμείωςθ 13 

19
 ό.π., ςθμείωςθ 13 

20
 ό.π., ςθμείωςθ 13 
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αρχαιολογικοφ, ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ των πόλεων, των οικιςμϊν (...)»21  

2. Θ ςθμερινι φυςιογνωμία τθσ Χαλκίδασ είναι μιασ πόλθσ που χτίςκθκε πρόςφατα, πάνω ςτα χειρότερα ακθναϊκά 
πρότυπα. Ωςτόςο θ Χαλκίδα είναι πόλθ αρχαία, με ςυνεχι παρουςία ςτο χϊρο, που δεν φρόντιςε να κρατιςει 
τεκμιρια τθσ ιςτορίασ τθσ οφτε τθσ αρχαίασ οφτε τθσ νεότερθσ και ζςπευςε να εξαφανίςει, κάτω από τθ λογικι του 
εφκολου εργολαβικοφ κζρδουσ, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ νεότερθσ αρχιτεκτονικισ τθσ κλθρονομιάσ. θμερινι 
υποχρζωςθ όλων είναι να διατθρθκοφν και αναςτθλωκοφν τα λίγα εναπομείναντα μνθμεία τθσ, ωσ ελάχιςτθ 
προςπάκεια να αποκτιςει μια δικι τθσ φυςιογνωμία, ωσ προχπόκεςθ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξι τθσ. 

Η Δθμοτικι Αγορά, ωσ εξζχον και μοναδικό μνθμείο τθσ νεότερθσ κλθρονομιάσ τθσ Χαλκίδασ, χρειάηεται να 
διαςωκεί και να αναςτθλωκεί.  

Αυτι θ άποψθ εκφράςκθκε και με τθν ομόφωνθ απόφαςθ του ΚΣΝΜ του 2005 για τθ διατιρθςθ του μνθμείου ωσ 
ςυνόλου με ιςτορικι, κοινωνικι και αρχιτεκτονικι και πολεοδομικι αξία. Το Δ/μα Διατιρθςθσ τονίηει τθ 
ςπουδαιότθτά του για τθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ, τόςο ωσ προσ τθ διατιρθςθ τθσ χριςθσ που μζχρι πρότινοσ είχε, όςο 
και ωσ προσ τθ ςχζςθ του με τον αςτικό ιςτό τθσ πόλθσ:  

«Από ιςτορικισ πλευράσ, το ςυγκρότθμα ςτο ςφνολό του αποτελεί ουςιϊδεσ τεκμιριο τθσ Πολεοδομίασ τθσ 
Χαλκίδασ (...) Από περιβαλλοντικισ πλευράσ, κρίνεται αναγκαία θ διατιρθςθ και αποκατάςταςθ του κτιριακοφ 
ςυνόλου τθσ Αγοράσ, κακ’ όςον αυτι ςυμβάλλει κετικά : 

α) Στθ διδακτικι απόδοςθ ενόσ αρχιτεκτονιματοσ διακεκριμζνθσ δθμόςιασ και κοινωνικισ λειτουργίασ, ςτο οποίο 
ζχει – κατά χρονικζσ φάςεισ – αποτυπωκεί θ δυναμικι των αντιλιψεων για τθν εξζλιξθ των τυπολογικϊν και 
μορφολογικϊν εκφραςτικϊν μζςων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τθ μετάβαςθ από τθν εποχι του όψιμου 
ιςτοριςμοφ, προσ τθ ραςιοναλιςτικι ανανζωςθ του 20οφ αιϊνα. 

β) Στθν απόδοςθ μιασ ςχετικισ ιςορροπίασ μεταξφ του κτιςμζνου και του ελεφκερου περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 γ) Στθ διατιρθςθ τθσ λειτουργίασ μιασ κεντρικισ «λαϊκισ Αγοράσ», θ οποία κατά ιςτορικι νομοτζλεια ςυνδζει τον 
αςτικό πλθκυςμό τθσ Χαλκίδασ (ςε οικονομικι και κοινωνικι βάςθ) με το αγροτικό παραγωγικό δυναμικό τθσ 
ενδοχϊρασ τθσ Εφβοιασ.»22 

3. Θα άξιηε, ςε αυτό το ςθμείο, να αναρωτθκεί κάποιοσ το πϊσ και το γιατί θ Δθμοτικι Αγορά, ζνασ δθμοτικόσ χϊροσ 
τζτοιασ ςθμαςίασ, ςτθν «καρδιά» τθσ πόλθσ, ζφκαςε ςε αυτό το ςθμείο τθσ πλιρουσ απαξίωςθσ και γιατί οι 
δθμοτικζσ αρχζσ δεν προζβαιναν ςτισ αναγκαίεσ επεμβάςεισ για κακαριςμό, επιςκευζσ και φφλαξθ του 
ςυγκροτιματοσ.  

Μια εξιγθςθ δίνει ο κακθγθτισ κ. Ρ. Καρφδθσ: «Το κζμα αυτό το γνωρίηω και ζχω επιπλζον και πικρά εμπειρία, 
πολφ πικρά, γιατί παραλίγο να φάω ξφλο (...) Εγϊ πιςτεφω ότι θ εγκατάλειψθ μνθμείου είναι μεγάλο αδίκθμα. 
Επίτθδεσ το αφιςανε να ζρκει ςε αυτιν τθν κατάςταςθ, για να κατεδαφιςτεί. Επίτθδεσ το ζχουν κάνει – και το λζγω 
εν γνϊςει του τι λζω – για το αποτζλεςμα ϊςτε ςτθ κζςθ του να ανεγερκεί ζνα καινοφργιο πολυϊροφο (...)»23 

Ο χαρακτθριςμόσ «ποντικϊνασ» ςυνόδευε τα αιτιματα των δθμοτικϊν αρχϊν και άλλων, για κατεδάφιςθ τθσ 
Δθμοτικισ Αγοράσ και ανζγερςθ ςτθ κζςθ τθσ (πολυϊροφου αρχικά και φςτερα «πιο χαμθλοφ», όπωσ ελζγετο) 
εμπορικοφ κζντρου.  

Στθν Ζκκεςθ του ΕΜΡ αναφζρεται ςχετικά με τισ αιτιάςεισ για κατεδάφιςθ: «Τα εκφραςθζντα από οριςμζνουσ 
φορείσ επιχειρήματα ότι πρζπει να κατεδαφιςτεί, διότι είναι ςε πανάθλια κατάςταςη με τρωκτικά κλπ. θα πρζπει 
πλζον να ςταματήςουν να χρηςιμοποιοφνται, είναι το μόνιμο επιχείρημα από δεκαετιϊν, ςε πάρα πολλζσ 
περιπτϊςεισ, και δεν δείχνουν πλζον άγνοια αλλά δόλο, δεδομζνου ότι όλα τα παλιά κτήρια που είναι 
εγκαταλειμμζνα φθάνουν ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ· ακόμη και η Ακρόπολη των Αθηνϊν ήταν το 1832 πανάθλιοσ 
και βρϊμικοσ οικιςμόσ.»24 

4. Θ ανάγκθ αναςτιλωςθσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ αμφιςβθτικθκε ζντονα πρωτίςτωσ από τισ Δθμοτικζσ αρχζσ τθσ 

                                                                 

21
 Ν. 2508/1997, Α-124 «Βιϊςιμθ Οικιςτικι Ανάπτυξθ πόλεων και οικιςμϊν κ.ά.», άρκ. 1, παρ. δ 

22
 Δ/μα διατιρθςθσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ (ΦΕΚΒ604/15.5.2006), «Χαρακτθριςμόσ ωσ μνθμείου του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ τθσ 

Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ, φερομζνθσ ιδιοκτθςίασ του Διμου Χαλκιδζων» 
23

 ό.π., ςθμείωςθ 13, ς. 24 
24

 ό.π., ςθμείωςθ 3 
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Χαλκίδασ εδϊ και πάρα πολλά χρόνια. Ζγιναν μάλιςτα προςπάκειεσ κατεδάφιςθσ τθσ.  

Ωςτόςο, ςφμφωνα με τον νζο νόμο (3028/2002) περί προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, «Ο Διμοσ, ωσ 
κφριοσ του μνθμείου, υποχρεοφται (...) να μεριμνά για τθν άμεςθ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, ςτερζωςθσ ι 
προςταςίασ του μνθμείου, χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ, με δικι του δαπάνθ και υπό τθν εποπτεία και τισ 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ (...) Η πλθμμελισ φφλαξθ, διατιρθςθ ι ςυντιρθςθ του μνθμείου διϊκεται ποινικά.» 25 

Μετά τον χαρακτθριςμό τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ ωσ νεϊτερου μνθμείου, ο Διμοσ, ςτισ 18.05.2007, πλθροφοροφςε 
τθν Εφορεία Νεωτζρων Μνθμείων ότι προτίκεται να προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ αποκατάςταςθσ του 
κτθριακοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ:  

«(...) Με το ίδιο ζγγραφο, ο Διμοσ ηιτθςε επίςθσ τθν κατεδάφιςθ οριςμζνων καταςκευϊν ςτισ όψεισ τθσ Δθμοτικισ 
Αγοράσ. Με το με αρ. πρωτ. 1615/08.05.2007 ζγγραφό μασ ηθτικθκε θ υποβολι των απαραίτθτων ςτοιχείων για 
τθν παραπομπι του κζματοσ ςτο ΚΣΝΜ (...) Τα ςτοιχεία αυτά ουδζποτε υπεβλικθςαν.»26 

Ακολοφκωσ, μετά τθ γνωμάτευςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 41 του Ν. 3028/2002, τον Ιοφνιο του 2009, υπεβλικθ 
από τον Διμο ςτο ΚΣΝΜ θ υπό εξζταςθ Ρρόταςθ. Το ΚΣΝΜ γνωμάτευςε ομόφωνα υπζρ τθσ ζγκριςθσ του 
Ρορίςματοσ τθσ Επιτροπισ του άρκρου 41 και για τθν υποβολι μελζτθσ για τθ μελλοντικι αποκατάςταςθ τθσ 
Αγοράσ. 

5. Οι ςθμερινζσ αντιδράςεισ των κατοίκων τθσ Χαλκίδασ ςτθν φπαρξθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ κυμαίνονται από τθ 
νοςταλγία αυτϊν που ζχουν μνιμεσ από τθ λειτουργία τθσ, ιδιαίτερα των πρϊθν καταςτθματαρχϊν, ζωσ τθν 
απαξίωςθ τθσ από αρκετοφσ πολίτεσ, που θ όψθ και μόνον ενόσ ρυπαροφ, εγκαταλελειμμζνου και αλλόκοτου 
χϊρου, όπωσ είναι ςιμερα θ Δθμοτικι Αγορά, τουσ προξενεί ςυναιςκιματα απζχκειασ.  

Ροτζ δεν ζγινε μια δθμόςια ςυηιτθςθ βάςει μιασ ουςιαςτικισ και ολόπλευρθσ παρουςίαςθσ του ηθτιματοσ τθσ 
Δθμοτικισ Αγοράσ, ϊςτε να δοκοφν ςτουσ πολίτεσ τθσ Χαλκίδασ όλα τα δεδομζνα προκειμζνου να ςχθματίςουν 
ολοκλθρωμζνθ κι όχι βιαςτικι ι επιφανειακι αντίλθψθ επί του κζματοσ. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, το ΤΕΕ μπορεί 
να διακζςει τισ δυνάμεισ του.  

Σ. ΟΙ ΑΡΧΕ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΓΧΡΟΝΕ ΧΡΗΕΙ ΣΗ 

Θ αναςτιλωςθ μνθμείων ακολουκεί αρχζσ και κανόνεσ που είναι κεςπιςμζνοι από το διεκνζσ και ελλθνικό δίκαιο. 
Αυτοί προβλζπουν ανάμεςα ςε άλλα: 

1. Σθ διατιρθςθ, όςο το δυνατόν, των παλαιϊν χριςεων του μνθμείου: 

Δεν νοείται αναςτιλωςθ μνθμείου, χωρίσ προκακοριςμό των χριςεϊν του. Το μνθμείο μπορεί να εμπλουτίηεται με 
νζεσ χριςεισ, χωρίσ να καταργοφνται οι παλαιότερεσ, ςτο βακμό που μποροφν να λειτουργιςουν ϊςτε να μθν 
καταςτρζφεται θ ιςτορικι μνιμθ. Στθν περίπτωςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, ςφμφωνα με τθν κιρυξι τθσ ωσ 
διατθρθτζου μνθμείου, οι χριςεισ δεν πρζπει να αποκλίνουν από τθν ιδζα τθσ δθμοτικισ αγοράσ.  

Είναι προφανζσ ότι μποροφν να ςτεγαςτοφν μικρά καταςτιματα, όπωσ και πριν, ζςτω και με κάποιεσ μικρζσ 
ςυνενϊςεισ: παντοπωλεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχκυοπωλεία, χρυςοχοεία, ζνδυςθσ, τουριςμοφ, τοπικϊν 
προϊόντων, εςτίαςθσ (καφενεία, μεηεδοπωλεία), βιβλιοπωλεία, δθμοτικά πολιτιςτικά εργαςτιρια, καλλιτεχνικά 
εργαςτιρια φωτογραφίασ, ηωγραφικισ κ.α. Επίςθσ, κάποιοι χϊροι κα μποροφςαν να γίνουν γραφεία ςυλλόγων ι 
εκκεςιακοί χϊροι. 

Σθμειϊνεται ςτθν ςχετικι Ζκκεςθ του ΕΜΡ: «(...) δεχόμαςτε την αλλαγή χρήςησ ςε λογικά πλαίςια, όςο αυτή 
ςυνάδει με την περιοχή και το προςτατευόμενο κτήριο και δεν καταςτρζφει τθν ιςτορική μνήμη (...) Ωσ προσ τθ 
χριςθ, κα πρζπει φυςικά να παραμείνει ωσ χϊροσ Δθμοτικισ Αγοράσ, αλλά θα είναι δυνατή η ςυμπλήρωςή τησ με 
ςυνάδουςεσ χρήςεισ όπωσ βιοτεχνικά εργαςτήρια, αναψυκτήρια, εςτιατόρια ακόμη και χϊρουσ πολιτιςτικϊν 
εκδηλϊςεων που θα λειτουργοφν ςε ςυνδυαςμό με τη λειτουργία τησ Αγοράσ (παράλλθλα ι άλλεσ ϊρεσ, ανάλογα 
με τθν εκδιλωςθ).» 27 

                                                                 

25
 Ζγγραφο «Επικινδυνότθτα του διατθρθτζου ςυγκροτιματοσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ» τθσ Εφορείασ Νεωτζρων Μνθμείων 

Αττικισ του ΥΡΡΟ, αρ. πρ. 5502/03.11.2008 
26

 26. ό.π., ςθμείωςθ 25 
27

 ό.π., ςθμείωςθ 3 
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2. Σθ διατιρθςθ, όςο το δυνατόν, του άμεςου περιβάλλοντοσ του μνθμείου: 

Το ιςχφον ρυμοτομικό ςχζδιο δεν ζδωςε, ωσ όφειλε, καμία προςοχι ςτθ δόμθςθ πζριξ τθσ Αγοράσ και μερικά 
κτίςματα ςτα γφρω οικοδομικά τετράγωνα υψϊκθκαν με αδιαφορία (δθλαδι με μεγάλο φψοσ) ωσ προσ τθν φπαρξι 
τθσ. Αλλά, ζςτω και τϊρα, υπάρχουν περικϊρια να λθφκεί πρόνοια ϊςτε τα κτίςματα που κα ανεγερκοφν ςτο 
μζλλον ςτα γφρω οικοδομικά τετράγωνα, να τθροφν ζνα χαμθλό φψοσ. 

«Η ςυντιρθςθ ενόσ μνθμείου ςυνεπάγεται τθ ςυντιρθςθ του άμεςου περιβάλλοντόσ του (...)»,28 και «Η ζννοια ενόσ 
ιςτορικοφ μνθμείου δεν καλφπτει μόνο το μεμονωμζνο αρχιτεκτονικό ζργο, αλλά και τθν αςτικι ι αγροτικι 
τοποκεςία που μαρτυρεί ζναν ιδιαίτερο πολιτιςμό, μια ενδεικτικι εξζλιξθ ι ζνα ιςτορικό γεγονόσ. Αυτό ιςχφει όχι 
μόνο για τισ μεγάλεσ δθμιουργίεσ, αλλά και για τα ταπεινά ζργα, που με τον καιρό απζκτθςαν πολιτιςτικι ςθμαςία.» 
29 

Ευτυχϊσ, θ φπαρξθ τθσ πλατείασ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ, παρόλα τα προβλιματα που παρουςιάηει μετά τθν 
τελευταία ανακαταςκευι τθσ, απζτρεψε τον «πνιγμό» τθσ Αγοράσ από αιςκθτικισ πλευράσ.  

Ζ. ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΗ  
ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» 

1. Θ Ρρόταςθ «Αποκατάςταςθ-επανάχρθςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ του Διμου Χαλκιδζων», που δόκθκε ςτο ΤΕΕ από 
τον Διμο, προϊόν απευκείασ ανάκεςθσ τθσ μελζτθσ, διακρίνεται από δυο βαςικζσ επιλογζσ. Ρροβλζπει: 

 Κατεδάφιςθ μεγάλου τμιματοσ του κτθρίου τθσ Β’ φάςθσ, με τθν αιτιολογία του κατεςτραμμζνου μπετόν των 
πλακϊν και προβόλων. Συγκεκριμζνα, προτείνει τθν κατεδάφιςθ των δυο εςωτερικϊν ςκελϊν τθσ Β’ φάςθσ.  

Επίςθσ λζγεται ότι θ κατεδάφιςθ κα κάνει πιο λειτουργικι τθν αγορά που δυςλειτουργοφςε, αφοφ κα δθμιουργιςει 
μια πλατεία εςωτερικά. Επιπλζον, ο μελετθτισ διατυπϊνει και τθν εξισ ςκζψθ-πρόταςθ, που δθμιουργεί πολλά 
ερωτθματικά: «(...) Η πλατεία, θ οποία βρίςκεται μπροςτά από τθ Δθμοτικι Αγορά, ζχει υπόγειο πάρκινγκ. Είχαμε 
κάνει μια πρόταςθ, τθν οποία δεν ςασ τθ φζραμε εδϊ, εφόςον κατεδαφιςτοφν αυτζσ οι δυο πτζρυγεσ, να γίνει μια 
ςυνζχεια του υπογείου πάρκινγκ, αλλά όχι ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ πλατείασ, αλλά κα μποροφςε να γίνει ζνα 
πολυλειτουργικό κζντρο, το οποίο θα ήταν βυθιςμζνο κατά κάποιο τρόπο ωσ προσ το επίπεδο του πάρκινγκ του 
πλαϊνοφ, ζχουμε κάνει και μια τζτοια πρόταςη, το οποίο μπορεί ίςωσ να είναι και μια μελλοντική εξζλιξη, αλλά εν 
πάςει περιπτϊςει αυτή τη ςτιγμή ασ περιοριςτοφμε ςτην κατεδάφιςη και τα βλζπουμε μετά.»30 (θ υπογράμμιςθ 
δικι μασ) 

 Ριηικι αλλαγι των χριςεων τθσ αγοράσ, αφινοντάσ τθ μόνο με εκκεςιακοφσ χϊρουσ και χϊρουσ αναψυχισ, με 
τθν αιτιολογία ότι οι χϊροι των καταςτθμάτων είναι μικροί, ότι τα καταςτιματα φεφγουν περιφερειακά πια και δεν 
ζχει λόγο θ φπαρξι τουσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κλπ. 

Θ Ρρόταςθ κάνει και επιμζρουσ προτάςεισ για τα ςτζγαςτρα, τισ δαπεδοςτρϊςεισ, τουσ χϊρουσ υγιεινισ κ.ά., 
προτάςεισ που είναι δευτερεφουςασ ςθμαςίασ ςτο προκείμενο ςτάδιο αντιμετϊπιςθσ του ηθτιματοσ και που κα 
μποροφςαν να ςυηθτθκοφν ςτα πλαίςια ενόσ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ, ςυγκρινόμενεσ με άλλεσ προτάςεισ.  

2. Θεωροφμε ότι οι δυο βαςικζσ επιλογζσ αυτισ τθσ Ρρόταςθσ, δθλαδι θ κατεδάφιςθ και θ αλλαγι χριςεων, 
ζρχονται ςε αντίκεςθ και με τισ αρχζσ αναςτιλωςθσ που αναπτφχκθκαν παραπάνω ςτο κείμενο αυτό, αλλά και με 
το Δ/μα διατιρθςθσ που ιδθ υπάρχει. Τυχόν κακαίρεςθ τμιματοσ τθσ Αγοράσ πρζπει να ςυνοδευτεί από νζο 
Διάταγμα του ΚΣΝΜ, που να κρίνει ωσ λανκαςμζνθ τθν πρϊτθ ομόφωνθ απόφαςθ («πιςτεφω ότι δεν πρζπει να 
κίξουμε, δεν πρζπει να κακαιρζςουμε, διότι τότε κα πρζπει να ποφμε ότι κάναμε λάκοσ ςτθν κιρυξθ.»31) 

Συγκεκριμζνα: 

                                                                 

28
 Χάρτα τθσ Βενετίασ, 1964, παρ.6. Ο Χάρτθσ τθσ Βενετίασ για τθν Αποκατάςταςθ και Συντιρθςθ Μνθμείων και Μνθμειακϊν Συνόλων 

καταρτίςτθκε κατά τθ διάρκεια του δευτζρου Διεκνοφσ Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων και Τεχνικϊν των Ιςτορικϊν Μνθμείων, που 
πραγματοποιικθκε ςτθ Βενετία ςτισ 25-31 Μαΐου 1964 και διοργανϊκθκε από το Διεκνζσ Συμβοφλιο Μνθμείων και Τοποκεςιϊν 
(ICOMOS). Ο Χάρτθσ αναγνωρίηεται διεκνϊσ ωσ ζνα διαχρονικό πλαίςιο κατευκυντιριων αρχϊν που διζπουν τθν κεωρία και κυρίωσ τθν 
πράξθ τθσ Αποκατάςταςθσ και τθσ Συντιρθςθσ κάκε είδουσ Μνθμείων. 
29

 ό.π., ςθμείωςθ 28, παρ.1. 
30

 ό.π., ςθμείωςθ 13 
31

 ό.π., ςθμείωςθ 13, ς. 24-5 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://www.tee.gr/teeassoc/silogoi/icomos/intergr.htm/
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 Ππωσ ιδθ ειπϊκθκε υπεφκυνα, τα ςτατικά προβλιματα είναι αντιμετωπίςιμα, άρα, αυτόσ ο λόγοσ κατεδάφιςθσ 
δεν υφίςταται. 

 Το επιχείρθμα ότι θ Αγορά ιταν δυςλειτουργικι και περιοριςμζνθσ ευρυχωρίασ, λόγω των δυο ςκελϊν τθσ Β’ 
φάςθσ που μπικαν μζςα ςτθν αρχικι πλατεία που ςχθμάτιηε το αρχικό Ρ, δεν επιβεβαιϊνεται από τθν ιςτορικι τθσ 
διαδρομι. Το ότι ζφκαςε τα τελευταία χρονιά να ζχει ςε λειτουργία μόνο λίγα καταςτιματα οφείλεται ςτθν 
απόλυτθ εγκατάλειψι τθσ κι όχι ςτθ δυςλειτουργικότθτά τθσ. 

 Το μζγεκοσ των καταςτθμάτων που διακζτει μπορεί ςίγουρα να ςτεγάςει πολλζσ μικρζσ εμπορικζσ 
δραςτθριότθτεσ, ςαν αυτζσ που βλζπει κάποιοσ ςε αφκονία ςτθν πόλθ τθσ Χαλκίδασ και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ 
Ελλάδασ και του εξωτερικοφ, ςε μικροφ μεγζκουσ καταςτιματα. 

 Το ςφνολο των καταςτθμάτων είναι ζνα ςοβαρό κτθριακό απόκεμα, που θ αξιοποίθςι του κα ωφελιςει και 
οικονομικά τον Διμο. 

 Θ αλλαγι των χριςεων του μνθμείου ωσ Δθμοτικισ Αγοράσ και θ μετατροπι του ςε χϊρο αναψυχισ (μπαρ, 
καφετζριεσ κλπ.), δθλαδι ςε χϊρο άςχετο με τθν αρχικι του οντότθτα, ακυρϊνει τθν πυκνι ιςτορικι μνιμθ του 
μνθμείου. 

 Εξάλλου το κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ δεν χρειάηεται ζναν πόλο αναψυκτθρίων, μπαρ, εςτιατορίων· αυτόσ 
υπάρχει με υπερεπάρκεια ςτθν παραλία τθσ.  

 Αντίκετα, μια τζτοια κατάλθξθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ (να γίνει πόλοσ αναψυκτθρίων κλπ.) κα ζπλθττε το κζντρο 
τθσ Χαλκίδασ με επιβάρυνςι του από πρόςκετθ κίνθςθ αυτοκινιτου, πρόςκετθ ακουςτικι όχλθςθ κ.ά. Θ μετατροπι 
του κζντρου τθσ πόλθσ ςε «διαςκεδαςτιριο» κα διζλυε τθν ιδθ μικρι ςυνοχι τθσ πόλθσ. 

 Η κατάργθςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ κα ςτεροφςε από τθ Χαλκίδα μια λειτουργία που κεωρείται, ςε όλον τον 
κόςμο, ουςιαςτικι για τθν κακθμερινι ηωι τθσ πόλθσ. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ:  
Συχόν αποδοχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ «Αποκατάςταςη-επανάχρηςη τησ Δημοτικήσ Αγοράσ του Δήμου 
Χαλκιδζων» κα ακρωτθρίαηε το μνθμείο, που είναι μοναδικισ ςθμαςίασ και αξίασ για τθ Χαλκίδα, κα επζφερε 
δθλαδι βλάβθ ςτθν πόλθ και ςτο ιςτορικό τθσ απόκεμα.  

Η. ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ  
ΠΛΑΣΕΙΑ Δ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ» 

1. Είναι γενικι θ διαπίςτωςθ ότι θ Ρλατεία Εβδομαδιαίασ Αγοράσ ατφχθςε ςτθν πρόςφατθ ανακαταςκευι τθσ διότι 
αυτι το μόνο που διαςφάλιςε ιταν ο υπόγειοσ ςτακμόσ αυτοκινιτων, με τθν είςοδο και ζξοδό του. Κατά τα άλλα, 
με τθν πρόςφατθ ανακαταςκευι: 

 Ο βαρφσ κυκλοφοριακόσ φόρτοσ που δθμιουργικθκε λόγω του υπόγειου ςτακμοφ αυτοκινιτων «ζκοψε» τθ 
ςυνζχεια που υπιρχε με τθ Δθμοτικι Αγορά μζςω τθσ οδοφ Νεοφφτου. 

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ πλατείασ ζγινε με αδιαφορία για τθ χριςθ τθσ. Θ πρόςβαςθ των πεηϊν γίνεται δφςκολα (από 
λίγα ςθμεία), δεν υπάρχει ουςιαςτικά πεηοδρόμιο από τθν πλευρά τθσ Νεοφφτου, κινδυνεφει ο πεηόσ και κάποια 
άλλα ςθμεία, εκτόσ από παράνομα ωσ προσ τον ΓΟΚ, είναι εξίςου επικίνδυνα: απότομεσ ράμπεσ, παιδικι χαρά πάνω 
ςε μάρμαρα, είςοδοσ του ςτακμοφ αυτοκινιτων από το πεηοδρόμιο κ.ά. Θ όλθ ςφνκεςθ τθσ πλατείασ (που 
περιζλαβε κυρίωσ μπετόν και «εξόριςε» το πράςινο και το χϊμα) τθν ζκανε απωκθτικι και τελικά δυςλειτουργικι 
και αφιλόξενθ. Θ μόνθ λειτουργία που φαίνεται να ευνοείται είναι κάποιων επιχειριςεων τφπου λοφνα παρκ, που 
χρειάηονται τςιμζντο για τθ ςτιριξθ των καταςκευϊν τουσ. 

 «Σθμειϊνεται με ζμφαςθ ότι θ παλαιά Πλατεία Εμπόρων ζχει ιδθ αλλοιωκεί, με τθν καταςκευι του υπόγειου 
ςτακμοφ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων και τισ οικοδομιςεισ πολυκατοικιϊν επί των οδϊν που τθν περιβάλλουν. 
Δυςτυχϊσ θ ανακαταςκευι τθσ πλατείασ αυτισ ζγινε με βάςθ τα «ακθναϊκά πρότυπα», δθλαδι τθν πλιρθ 
τςιμεντοποίθςι τθσ και τθν καταςκευι κάποιων «επιπζδων», παιδικϊν χαρϊν και άλλων ςτοιχείων, τα οποία δεν 
ζχουν καμιά ενότθτα οφτε καν προκζςεισ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ. Ζγιναν απλά για να δικαιολογήςουν την 
καταςτροφή τησ παλιάσ νεοκλαςικήσ πλατείασ (...)» 32 

Τα παραπάνω ιταν αποτζλεςμα του τρόπου που δρομολογεί θ κάκε δθμοτικι αρχι τθν εξζλιξθ των ζργων. 

                                                                 

32
 ό.π., ςθμείωςθ 13, ς. 25 
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Παρατθρείται δθλαδι θ μθ τιρθςθ τθσ νόμιμθσ διαδικαςίασ από τθν αρχικι φάςθ τθσ προμελζτθσ, που κα 
πρζπει να γίνεται με αρχιτεκτονικό διαγωνιςμϊν ιδεϊν, αλλά και ςτθ ςυνζχεια θ μθ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ολοκλιρωςθσ των μελετϊν και ζγκριςθσ από τθν υπθρεςία του Διμου κλπ. 

Θ Ρλατεία Εμπόρων, κακϊσ λειτοφργθςε μαηί με τθ Δθμοτικι Αγορά μζςα ςτον χρόνο είναι ουςιαςτικά επζκταςι 
τθσ. Για τοφτο, οι όποιεσ επεμβάςεισ ςε αυτιν πρζπει να κακορίηονται από τισ ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ τθσ Αγοράσ 
και του ευρφτερου ρόλου τθσ ςτον αςτικό ιςτό. 

2. Θ Ρρόταςθ «Αρχιτεκτονικι διαμόρφωςθ Πλατείασ Βαςιλείου και Πλατείασ Εμπόρων», που ζγινε με απευκείασ 
ανάκεςθ του Διμου Χαλκιδζων ςτον μελετθτι, παρουςιάηει περιοριςμζνεσ αλλαγζσ ςτθ χωροκζτθςθ μζςα ςτθν 
πλατεία, αλλά και ςτθ ςχζςθ τθσ με τουσ γφρω δρόμουσ. Θ αναγκαιότθτα αυτϊν των αλλαγϊν αναηθτικθκε ςτθν 
Τεχνικι Ζκκεςθ που ςυνοδεφει τθ μελζτθ. Εκεί αναφζρονται, ωσ βαςικά ηθτιματα προςανατολιςμοφ του 
ςχεδιαςμοφ, από τθν πλευρά του μελετθτι: α) Θ ςχζςθ τθσ πλατείασ με τουσ γφρω δρόμουσ και β) Ο χαρακτιρασ τθσ 
ίδιασ τθσ πλατείασ. Συγκεκριμζνα: 

 Για τθ ςχζςθ τθσ πλατείασ με τουσ γφρω δρόμουσ: Ρεριγράφεται ο νζοσ τρόποσ πρόςβαςθσ ςτθν πλατεία, 
ανάλογα με τα επίπεδα των υφιςτάμενων δρόμων (απευκείασ, με κλίμακεσ, με ράμπεσ) και: «Διευκρινίηεται ότι αν 
και τα όρια τθσ περιοχισ μελζτθσ δεν περιλαμβάνουν και τουσ γφρω δρόμουσ, εξετάςκθκε θ περίπτωςθ τθσ 
διάςτρωςθσ με κυβόλικουσ τθσ οδοφ Παπαδθμθτρίου και τμιματοσ τθσ οδοφ Παπαναςταςίου από τθν οδό 
Παπαδθμθτρίου ωσ τθν οδό Ιωαννίδθ.» 

 Για τον χαρακτιρα τθσ ίδιασ τθσ πλατείασ: Γίνεται προςπάκεια να περιγραφεί θ πρόςφατθ χριςθ τθσ και να 
τονωκοφν τα χαρακτθριςτικά, όπωσ λζγεται, αυτισ τθσ χριςθσ, χωρίσ ωςτόςο να μπορεί ο αναγνϊςτθσ, μετά από 
αυτιν τθν περιγραφι, να καταλιξει ςτο ποιοσ πρζπει, κατά τον μελετθτι, να είναι ο χαρακτιρασ αυτισ τθσ 
πλατείασ. Αναφζρεται ςυγκεκριμζνα : 

«H πρόταςθ ςζβεται και εξυπθρετεί τον ςυγκεκριμζνο χαρακτιρα που θ ίδια θ ηωι τθσ πόλθσ ζχει προςδϊςει ςτθν 
πλατεία, ενϊ παράλλθλα τονϊνει τα ςτοιχεία που ζχει ανάγκθ ο πυκνοδομθμζνοσ ιςτόσ του κζντρου τθσ πόλθσ. Το 
βαςικότερο χαρακτθριςτικό που διαπιςτϊνει κανείσ είναι ότι αποτελεί περιςςότερο ζνα ςθμείο διζλευςθσ, 
μετεπιβίβαςθσ, ενϊ παράλλθλα γίνεται και χϊροσ ςφντομθσ ςτάςθσ, ςυγκζντρωςθσ, ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ι 
ακόμα και αναηιτθςθσ εργαςίασ. Γίνεται λοιπόν προςπάκεια να τονωκεί θ διάςταςθ τθσ αναψυχισ με τθ χριςθ 
κακιςτικϊν, υψθλισ φφτευςθσ για ςκιά, ςκιάςτρων και ςτοιχείων παιδικισ χαράσ.» 

Στθ ςυνζχεια γίνονται οι περιγραφζσ των επεμβάςεων (φυτεφςεισ, δαπεδοςτρϊςεισ, γλυπτικζσ ςυνκζςεισ, παιδικι 
χαρά, κ.ά.) 

3. Θεωροφμε ότι, επειδι ο χαρακτιρασ τθσ πλατείασ ζχει αλλοιωκεί με τθν τελευταία ανακαταςκευι, όπωσ 
προαναφζρκθκε, θ αναγκαιότθτα που προκφπτει είναι αυτι τθσ ανάπλαςισ τθσ και όχι απλά μιασ ςχεδιαςτικισ 
αλλαγισ που αποβλζπει κυρίωσ ςτθν αντικατάςταςθ των υλικϊν επικάλυψθσ τθσ πλατείασ. 

Θ πρϊτθ και βαςικι κζςθ για τισ όποιεσ αλλαγζσ χρειάηεται να γίνουν ςτθν Ρλατεία είναι: Ο χαρακτιρασ τθσ 
πλατείασ κακορίηεται από τθ γειτνίαςι τθσ με τθ Δθμοτικι Αγορά, με τθν οποία πρζπει να λειτουργεί ωσ ζνα 
πολεοδομικό ςφνολο, όπωσ γινόταν και ςτο παρελκόν. 

Ξεκινϊντασ από αυτιν τθ βαςικι αρχι, τα ηθτιματα που τίκενται προσ λφςθ είναι: 

α) Αλλαγι τθσ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων, ϊςτε θ Νεοφφτου να «ενϊνει» και να μθ «χωρίηει» τθν πλατεία από 
τθν Δθμοτικι Αγορά. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ πρζπει να αναηθτθκεί νζα είςοδοσ ςτον υπόγειο ςτακμό ι νζοι 
τρόποι ενοποίθςθσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ με τθν πλατεία, όπωσ πεηογζφυρεσ, καταβφκιςθ τθσ Νεοφφτου κ.ά. Στθν 
κατεφκυνςθ αυτι πρζπει να αναηθτθκοφν κι άλλεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ αποφόρτιςθσ των γφρω δρόμων τθσ 
πλατείασ από τα αυτοκίνθτα. Μόνο με τζτοιεσ ρυκμίςεισ κα ζχουν νόθμα και οι ενοποιιςεισ των δρόμων με τθν 
πλατεία. Αν δεν προθγθκεί μια τζτοια μελζτθ, τότε οι προτάςεισ πρόςβαςθσ τθσ πλατείασ από τουσ γφρω δρόμουσ 
ζχουν ελάχιςτθ ςθμαςία. 

β) Αναβίωςθ τθσ πλατείασ ωσ χϊρου δθμόςιασ ςυνάκροιςθσ των πεηϊν, των επιςκεπτϊν τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, 
των πολιτϊν τθσ Χαλκίδασ που ηουν κοντά τθσ, των νζων, των παιδιϊν. Ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να ςτοχεφςει ςτθν 
ενοποίθςθ του κατακερματιςμζνου ςιμερα χϊρου τθσ και ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ να δεςπόςει το πράςινο, το 
χϊμα και τα κακιςτικά. Ζτςι κα γίνει κυρίαρχθ θ ανκρϊπινθ παρουςία ςτο χϊρο. Επίςθσ, ο χϊροσ τθσ πλατείασ κα 
μπορζςει να αξιοποιθκεί περαιτζρω για δθμόςιεσ ςυνακροίςεισ, για εκκζςεισ, για ςυναυλίεσ κ.ά. 

Τα παραπάνω βαςικά ηθτιματα δεν αντιμετωπίηονται από τθν παροφςα μελζτθ διότι απλοφςτατα αυτά δεν 
φαίνεται να τζκθκαν για αντιμετϊπιςθ από τον εργοδότθ. Οφτε πρόταςθ κυκλοφοριακϊν αλλαγϊν υπάρχει, με 
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ςτόχο τθν ενοποίθςθ Δθμοτικισ Αγοράσ και Ρλατείασ οφτε πρόταςθ αναβίωςθσ τθσ πλατείασ ωσ χϊρου ουςιαςτικισ 
δθμόςιασ ςυνάκροιςθσ.  

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: 
τθν παροφςα πρόταςθ «Αρχιτεκτονική διαμόρφωςη Πλατείασ Βαςιλείου και Πλατείασ Εμπόρων» δεν γίνεται 
διακριτι θ ςκοπιμότθτα του ζργου, διότι οι αλλαγζσ που προτείνονται φαίνονται παντελϊσ αδφναμεσ να 
προςδϊςουν περιςςότερθ ηωι ςε αυτι τθ δυςλειτουργικι –όπωσ μετατράπθκε– πλατεία και να τθν 
καταςτιςουν ενιαίο πολεοδομικό ςφνολο με τθ Δθμοτικι Αγορά. 

Θ. Η ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ ΣΕΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΗΛΩΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  
ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

Ππωσ ιδθ ειπϊκθκε και αιτιολογικθκε, θ Δθμοτικι Αγορά και θ Ρλατεία Εβδομαδιαίασ Αγοράσ είναι ζνα ενιαίο 
πολεοδομικό ςφνολο και θ αντιμετϊπιςι τουσ (αναςτιλωςθ τθσ πρϊτθσ, ανάπλαςθ τθσ δεφτερθσ) πρζπει να είναι 
ενιαία.  

Η ανάδειξθ του Μνθμείου τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ και θ ανάπλαςθ τθσ Πλατείασ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ πρζπει να 
γίνει με μια μελζτθ που κα προκφψει από ζναν ενιαίο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ με 
ανοιχτι διαδικαςία. Αντικείμενό του:  

 Η αναςτιλωςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, με βάςθ τισ κατευκφνςεισ που διατυπϊνονται ςτο Δ/μα διατιρθςισ τθσ: 
διατιρθςθ του κτθριακοφ τθσ ςυνόλου (Α’ και Β’ φάςθ καταςκευισ) και επαναλειτουργία τθσ ωσ δθμοτικισ 
αγοράσ, εμπλουτιςμζνθσ και με νζεσ χριςεισ,  

 Η ανάπλαςθ τθσ Πλατείασ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ, με ςτόχο τθν επανενοποίθςι τθσ, ϊςτε να αποτελζςει τόπο 
δθμόςιασ ςυνάκροιςθσ, όπωσ γινόταν και ςτο παρελκόν.  

 Η αναηιτθςθ αλλου τρόπου ειςόδου ςτον υπόγειο ςτακμό αυτοκινιτων, με ςτόχο τθν επανζνωςθ τθσ Αγοράσ 
με τθν Πλατεία και νζεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ γφρω από τα οικοδομικά τετράγωνα τθσ Αγοράσ και τθσ 
Πλατείασ, ϊςτε να υπάρξει αποφόρτιςι τουσ από τθ ςθμερινι βαριά κυκλοφορία. 

 Προτάςεισ για τουσ όρουσ δόμθςθσ των γφρω από τθν Αγορά και τθν Πλατεία οικοδομικϊν τετραγϊνων. 

Οι επεμβάςεισ ςτον δθμόςιο χϊρο δεν είναι υποκζςεισ βιτρίνασ και εντυπωςιαςμοφ. Είναι πολφ ςοβαρζσ ενζργειεσ 
που παράγουν μια νζα ποιότθτα ςτον χϊρο, τον «ςφραγίηουν» με τθν παρουςία τουσ για πολλά χρόνια, μπορεί και 
εκατονταετίεσ, όπωσ ζγινε και με τθ Δθμοτικι Αγορά. Αυτι θ ποιότθτα επθρεάηει κετικά ι αρνθτικά τθ ηωι των 
πολιτϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. Αυτι θ ποιότθτα επίςθσ παράγει ζνα διαρκζσ αιςκθτικό αποτζλεςμα με 
διδακτικζσ –καλζσ ι κακζσ– επιρροζσ.  

Είναι επίςθσ οι επεμβάςεισ ςτον δθμόςιο χϊρο ςυνικωσ πολυδάπανεσ και ωσ τζτοιεσ κα ζπρεπε να ςτακμίηονται 
ιδιαίτερα, αφοφ τα χριματα δίδονται από τα δθμόςια ταμεία, δθλαδι από τουσ πολίτεσ. 

Απαιτοφν, επομζνωσ, αυτζσ οι επεμβάςεισ να ζχει προθγθκεί πολλι ςυηιτθςθ για τουσ ςτόχουσ και τισ ςκοπιμότθτεσ 
που κα υπθρετθκοφν. Να ζχουν ςυμβάλει πολλοί επιςτιμονεσ με πολλζσ ιδζεσ και προτάςεισ ςτθν επεξεργαςία των 
λφςεων. Με τθν άμιλλα των επιςτθμόνων, μζςω ενόσ ανοιχτοφ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ ιδεϊν, ςωςτά 
οργανωμζνου από τθν Αρχι που τον προκθρφςςει, υπθρετείται πλθρζςτερα το δθμόςιο ςυμφζρον. Θ οργάνωςθ 
ενόσ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ απαιτεί πολφ καλφτερθ (δθλαδι ςοβαρότερθ) προετοιμαςία και από τθν πλευρά 
του εργοδότθ, εν προκειμζνω τθσ δθμοτικισ αρχισ. Ο εργοδότθσ υποχρεϊνεται να τεκμθριϊςει τθ ςκοπιμότθτα του 
ζργου, να ετοιμάςει φάκελλο με όλα τα τεχνικά ςτοιχεία που διακζτει κ.ά. Θ δθμόςια διαβοφλευςθ που πρζπει να 
ζπεται του αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ κακιςτά το ζργο υπόκεςθ τθσ κοινωνίασ. 

Θ άρνθςθ και αποφυγι τθσ χρθςιμοποίθςθσ του αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ, ωσ ςιμερα, από τουσ δθμόςιουσ 
φορείσ ςχετίηεται ςυνικωσ με βεβιαςμζνεσ και όχι ορκολογικά ςτακμιςμζνεσ ενζργειεσ και κυρίωσ με τισ πολιτικζσ 
εντυπϊςεισ («κα χακεί πολφσ χρόνοσ», «υπάρχει ο κίνδυνοσ να κάνουμε "εμείσ" τον διαγωνιςμό και τα εγκαίνια του 
ζργου οι "επόμενοι"). Ρρζπει επιτζλουσ να δεςπόςουν άλλου είδουσ πολιτικζσ εντυπϊςεισ: «αυτι θ Δθμοτικι αρχι 
τόλμθςε να κάνει αρχιτεκτονικοφσ διαγωνιςμοφσ!» 

Αν και υπάρχει θ εντφπωςθ ότι ο αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ είναι πιο μακρόχρονθ διαδικαςία και από τισ 
προκθρφξεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του Ν. 716/1977 και φυςικά από τισ απευκείασ ανακζςεισ, εντοφτοισ 
διαςφαλίηει πολφ καλφτερα και γρθγορότερα τελικά το δθμόςιο ςυμφζρον. Εξάλλου, ο επιπλζον χρόνοσ δεν μπορεί 
να αποτελεί επιχείρθμα για επεμβάςεισ κακοριςτικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτι, ςτθν πόλθ.  
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Οι απευκείασ ανακζςεισ για δθμόςια περιουςία (κτιρια, πλατείεσ κ.ά.) δεν μπορεί πλζον να είναι αποδεκτζσ, 
δεδομζνθσ τθσ ανυπολόγιςτθσ αξίασ του δθμόςιου αυτοφ πλοφτου και τθσ ανάγκθσ διαφφλαξισ του από πρόχειρεσ 
και ατελείσ ι κακολοκλθρίαν βλαβερζσ και μθ αναςτρζψιμεσ επεμβάςεισ.  

Τον δθμόςιο αυτό πλοφτο οφείλουμε όλοι να προςτατεφουμε, αξιοποιϊντασ τα καλφτερα εργαλεία ςχεδιαςμοφ και 
με τθ μζγιςτθ δυνατι πλθρότθτα. Αν το 1935 ζγινε αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ Αγοράσ με 
νζα κτιρια, ςιμερα, μετά από 75 χρόνια, δεν μπορεί να πθγαίνουμε ςε απευκείασ ανακζςεισ (οφτε καν 
προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ βάςει του Ν. 716/77). 

Άλλωςτε, ο ιςχφων νόμοσ για τα δθμόςια ζργα33 αναφζρει: 

«Όταν πρόκειται περί μελετϊν αξιόλογων τεχνικϊν ζργων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, που ζχουν ευρφτερθ 
κοινωνικι, αρχιτεκτονικι, πολεοδομικι και περιβαλλοντικι ςθμαςία και θ λειτουργία τουσ, ο όγκοσ τουσ ι άλλα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ ζχουν επίδραςθ ςτο ευρφτερο δομθμζνο ι φυςικό περιβάλλον, όπωσ είναι ιδίωσ 
ςθμαντικά κτιριακά ζργα, ζργα επαναλαμβανόμενου τφπου, μνθμεία ι μνθμειακά ζργα, ζργα διαμόρφωςθσ ι 
ανάπλαςθσ ελεφκερων κοινόχρθςτων χϊρων με υπερτοπικό ι ιςτορικό χαρακτιρα ι παρεμβάςεων πολεοδομικοφ 
επιπζδου ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, θ επιλογι του αναδόχου διενεργείται με αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό ι διαγωνιςμό 
μελετϊν. Στουσ διαγωνιςμοφσ αυτοφσ δεν υποβάλλονται οικονομικζσ προςφορζσ και θ προκιρυξθ κακορίηει 
τουλάχιςτον τον αρικμό και το χρθματικό ποςό των προσ απονομι βραβείων, τθ ςφνκεςθ τθσ κριτικισ επιτροπισ, 
τθν εξαγορά ι μθ λφςεων πζραν των βραβευομζνων από τον κφριο του ζργου, τθν προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν 
εκπόνθςθ του ςυνόλου τθσ μελζτθσ και των απαιτοφμενων υποςτθρικτικϊν μελετϊν και τθν πθγι χρθματοδότθςθσ 
του διαγωνιςμοφ και τθσ μελζτθσ…» 

Οι κεςμικοί παράγοντεσ ζχουν υποχρζωςθ να ακολουκοφν τον ενδεδειγμζνο από τα ςυμφζροντα τθσ πόλθσ ι τθσ 
περιοχισ δρόμο και οι πολίτεσ να απαιτοφν τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων του δθμόςιοι χϊρου με τθ 
δζουςα ςοβαρότθτα και υπευκυνότθτα, που άλλωςτε αποδίδει πολφ καλυτζρα και οικονομικά. 

Η πόλθ τθσ Χαλκίδασ και οι πολίτεσ τθσ μόνον όφελοσ κα ζχουν (περιλαμβανομζνου και του τελικοφ κόςτουσ των 
ζργων που κα δρομολογθκοφν) από τθ διενζργεια του ανοιχτοφ πανελλινιου αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ 
ιδεϊν.  

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΘΕΕΩΝ ΣΟΤ ΣΕΕ 

1. Η ςυμβολι του ΣΕΕ ςτουσ ςχεδιαςμοφσ των δθμόςιων φορζων, με βάςθ τον κεςμικό ρόλο που θ ίδια θ 
Πολιτεία του ζχει προςδϊςει, πρζπει και μπορεί να είναι ουςιαςτικι και να αφορά ςτισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ 
οργάνωςθσ του χϊρου. τθν προκείμενθ περίπτωςθ, θ ςυμβολι του ΣΕΕ πρζπει να αναηθτείται αφενόσ ςτθν 
οργάνωςθ του κζντρου τθσ πόλθσ, αφετζρου ςτθ διάςωςθ του ςθμαντικότατου μνθμείου τθσ πόλθσ τθσ 
Χαλκίδασ, τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ τθσ, μαηί με τθ «ςυνοδεφουςα» αυτιν Πλατεία Εβδομαδιαίασ Αγοράσ. 

 Σο ΣΕΕ δεν μπορεί και δεν πρζπει να λειτουργεί ωσ αρχιτεκτονικι επιτροπι που αξιολογεί εκ των υςτζρων 
αιςκθτικά ζνα ζργο.  

Σο ΣΕΕ μπορεί να ςυμβάλει ακόμθ, μζςω των επιλεγμζνων ςτρατθγικϊν που κα προτείνει, ςτθν αποφυγι 
λακεμζνων διαδικαςιϊν από τουσ δθμόςιουσ φορείσ που ηθτοφν τθ ςυμβολι του. Σο αποτζλεςμα κα ιταν να 
διαςωκεί και χρόνοσ και να διαςφαλιςκεί καλφτερα θ μθ διαςπάκιςθ του δθμόςιου χριματοσ.  

2. Θ Δθμοτικι Αγορά τθσ Χαλκίδασ βρίςκεται ςτον πυρινα του εμπορικοφ κζντρου τθσ νεότερθσ πόλθσ. Αποτζλεςε 
μια τυπικι Δθμοτικι Αγορά επαρχιακοφ Διμου, που λειτουργικά ιταν όμοια με άλλεσ αγορζσ τθσ εποχισ εκείνθσ 
και του ελλαδικοφ χϊρου (Ακθνϊν, Χανίων, κ.α.) αλλά και του εξωτερικοφ. 

Θ Δθμοτικι Αγορά Χαλκίδασ, προϊόν ςχεδιαςμοφ, καταςκευάςκθκε ςε δυο φάςεισ: το 1883 (Α’ φάςθ) και το 1930, 
μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό (Β’ φάςθ).  

Από λειτουργικισ πλευράσ, θ «ςυμπλιρωςθ» τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ με τθ δεφτερθ αποδείχκθκε 
πολφ επιτυχθμζνθ και θ Αγορά λειτοφργθςε αρμονικά μζςα ςτον χρόνο. 

Από μορφολογικισ πλευράσ, υπάρχει θ ιδιαιτερότθτα επιτυχοφσ ςφηευξθσ δφο ρυκμϊν: απλοφ νεοκλαςικοφ 
ρυκμοφ και Bauhaus.  

                                                                 

33
 Ν. 3316 -ΦΕΚ Αϋ 42/22.2.2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν», 

άρκρο 5- Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ μελετϊν, παρ.6 
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Από καταςκευαςτικισ πλευράσ, τα υλικά και ο τρόποσ καταςκευισ τθσ Β’ φάςθσ διαφοροποιικθκαν ςε ςχζςθ με 
τθν προθγοφμενθ φάςθ. Θ χριςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ για όλεσ τισ ςτεγάςεισ είναι πολφ πρωτοποριακι για 
τθν εποχι εκείνθ και ο ςχεδιαςμόσ του, ακόμα και ςιμερα, εκπλιςςει με τθν τόλμθ ςτθν προβολι των ιδιαίτερων 
ικανοτιτων του υλικοφ αυτοφ. 

3. Θ Δθμοτικι Αγορά μαηί με τθν Ρλατεία τθσ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ (που πριν γίνει ο ςθμερινόσ υπόγειοσ ςτακμόσ 
αυτοκινιτων φιλοξενοφςε το εβδομαδιαίο παηάρι ςτθν πόλθ) αποτζλεςε ηωτικό ςθμείο για το εμπόριο, αλλά και 
γενικότερα για τθν κοινωνικι ηωι τθσ πόλθσ τθσ Χαλκίδασ επί πολλζσ δεκαετίεσ.  

Φιλοξζνθςε κατά καιροφσ: το πρϊτο Μουςείο τθσ Χαλκίδασ, το Εργατικό Κζντρο, τθ Φιλαρμονικι του Διμου, τθν 
Αγορανομία, τθν Τουριςτικι Αςτυνομία. Στα ςκαλοπάτια τθσ εκφωνοφνταν οι πολιτικοί λόγοι. 

Θ λειτουργία τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ περιζπεςε ςε παρακμι τα τελευταία χρόνια, κακϊσ θ εγκατάλειψθ τθσ από τισ 
ίδιεσ τισ δθμοτικζσ αρχζσ ιταν πλιρθσ. 

4. Θ Δθμοτικι Αγορά παρουςιάηεται ςιμερα εντελϊσ παραμορφωμζνθ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι εικόνα που 
προκφπτει από τθ μελζτθ των πραγματικϊν ςτοιχείων τθσ. Αυτι θ παραμόρφωςθ οφείλεται ςτθ ρυπαρότθτα, ςτισ 
φκορζσ και ςτισ οικοδομικζσ αλλοιϊςεισ, ωσ αποτζλεςμα τθσ πλιρουσ εγκατάλειψισ τθσ από τισ κατά καιροφσ 
δθμοτικζσ αρχζσ.  

Θ Δθμοτικι Αγορά ςτο ςφνολό τθσ διαςϊηει τόςο τθν λειτουργικι τθσ διάταξθ όςο και τθ μορφολογία τθσ και τα 
καταςκευαςτικά τθσ ςτοιχεία και από τεχνικισ-πρακτικισ πλευράσ θ πλιρθσ αναςτιλωςι τθσ είναι απολφτωσ 
πραγματοποιιςιμθ. Το επιβεβαιϊνουν οι πολλαπλζσ αυτοψίεσ ειδικϊν επιςτθμόνων. 

Θ αναςτιλωςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, μετά από μια ςωςτι και πλιρθ μελζτθ που κα ςτθρίηεται ςτθν ακριβι 
αποτφπωςθ του ςυγκροτιματοσ, κα ζδειχνε μια εικόνα εντελϊσ διαφορετικι από αυτιν που αντικρφηει ο ςθμερινόσ 
πολίτθσ.  

5. Θ Δθμοτικι Αγορά αποτελεί εξζχον και μοναδικό νεότερο μνθμείο τθσ Χαλκίδασ, όντασ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
ηωισ και τθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ τα τελευταία 125 χρόνια. Μασ παρζχει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τισ κοινωνικζσ 
και οικονομικζσ ςχζςεισ, τον τρόπο ηωισ, τισ αιςκθτικζσ αξίεσ, τθν κλίμακα των κτθρίων, τα υλικά των εποχϊν που 
κτίςκθκε κλπ. 

Θ ανάγκθ προςταςίασ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ προκφπτει τόςο από τθν κακαυτιν αξία του μνθμείου όςο και από τθν 
κεντρικι του κζςθ ςτον πυρινα τθσ νεϊτερθσ πόλθσ, διότι οι παραδοςιακοί πυρινεσ των πόλεων και των χωριϊν, 
ωσ τεκμιρια τθσ πολεοδομικισ-ιςτορικισ τουσ διαδρομισ, προςτατεφονται από τον νόμο.  

Ο επιςκζπτθσ τθσ Χαλκίδασ δυςκολεφεται να αναγνωρίςει κάποια ιδιαίτερθ φυςιογνωμία τθσ πόλθσ, λόγω τθσ 
καταςτροφισ τθσ πολιτιςτικισ τθσ κλθρονομιάσ. Θ Δθμοτικι Αγορά είναι μζροσ αυτισ τθσ φυςιογνωμίασ. Αυτι θ 
άποψθ εκφράςκθκε και με τθν ομόφωνθ απόφαςθ του ΚΣΝΜ του 2005 για τθ διατιρθςθ του μνθμείου ωσ 
ςυνόλου με ιςτορικι, κοινωνικι, αρχιτεκτονικι και πολεοδομικι αξία.  

Οι δθμοτικζσ αρχζσ τθσ Χαλκίδασ εγκατζλειψαν τθ Δθμοτικι Αγορά εδϊ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίσ να 
προβαίνουν ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ κακαριςμοφ και φφλαξισ τθσ, διότι ικελαν τθν κατεδάφιςι τθσ και ςτθ κζςθ 
τθσ ανζγερςθ εμπορικοφ κζντρου.  

Οι ςθμερινζσ αρνθτικζσ αντιδράςεισ αρκετϊν κατοίκων τθσ Χαλκίδασ ςτθν φπαρξθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ οφείλονται 
ςτο ότι ποτζ δεν ζγινε μια δθμόςια ςυηιτθςθ, βάςει μιασ ουςιαςτικισ και ολόπλευρθσ παρουςίαςθσ του ηθτιματοσ.  

6. Θ αναςτιλωςθ μνθμείων ακολουκεί αρχζσ και κανόνεσ που είναι κεςπιςμζνοι ςτο διεκνζσ και ελλθνικό δίκαιο. 
Σφμφωνα με αυτοφσ, θ Δθμοτικι Αγορά: 

 Ρρζπει να διατθριςει, όςο το δυνατόν, τισ παλαιζσ χριςεισ τθσ ςυμπλθρωμζνεσ με νζεσ χριςεισ που να ςυνάδουν 
με το μνθμείο, ϊςτε να μθν καταςτρζφεται θ ιςτορικι μνιμθ, ηιτθμα που τονίηει (και διαςφαλίηει νομικά) και το 
ίδιο το Δ/γμα κιρυξισ τθσ ωσ διατθρθτζου μνθμείου. 

 Ρρζπει να διατθριςει, όςο το δυνατόν, το άμεςο περιβάλλον τθσ. Το ιςχφον ρυμοτομικό ςχζδιο δεν ζδωςε, ωσ 
όφειλε, καμιά προςοχι ςτθ δόμθςθ πζριξ τθσ Αγοράσ, Αλλά ζςτω και τϊρα υπάρχουν περικϊρια να λθφκεί 
πρόνοια, ϊςτε τα κτίςματα που κα ανεγερκοφν ςτο μζλλον ςτα γφρω οικοδομικά τετράγωνα να τθροφν ζνα χαμθλό 
φψοσ. Θ πλατεία Εβδομαδιαίασ Αγοράσ αποτελεί μζροσ ενόσ πολεοδομικοφ ςυνόλου μαηί με τθ Δθμοτικι Αγορά. 

7. Θ Ρρόταςθ «Αποκατάςταςθ-Επανάχρθςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ του Διμου Χαλκιδζων», που δόκθκε ςτο ΤΕΕ από 
τον Διμο, προϊόν απευκείασ ανάκεςθσ τθσ μελζτθσ, διακρίνεται από δυο βαςικζσ λανκαςμζνεσ επιλογζσ. 
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Ρροβλζπει: 

 Κατεδάφιςθ μεγάλου τμιματοσ του κτθρίου τθσ Β’ φάςθσ, με τθν αιτιολογία του κατεςτραμμζνου μπετόν των 
πλακϊν και προβόλων και τθσ εξυπαρχισ δυςλειτουργικότθτασ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, κζςεισ που δεν 
επιβεβαιϊνονται.  

 ιηικι αλλαγι των χριςεων τθσ αγοράσ, αφινοντάσ τθν μόνο με εκκεςιακοφσ χϊρουσ και χϊρουσ αναψυχισ,  

Τυχόν αποδοχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ κα ακρωτθρίαηε το Μνθμείο, που είναι μοναδικισ ςθμαςίασ και αξίασ 
για τθ Χαλκίδα, κα επζφερε δθλαδι βλάβθ ςτθν πόλθ και ςτο ιςτορικό τθσ απόκεμα. 

Θ αλλαγι των χριςεων του μνθμείου τθσ Δθμοτικισ αγοράσ και θ μετατροπι του ςε χϊρο αναψυχισ (μπαρ, 
καφετζριεσ κλπ.), δθλαδι ςε χϊρο άςχετο με τθν αρχικι του οντότθτα, ακυρϊνει τθν πυκνι ιςτορικι μνιμθ του 
μνθμείου και δεν προςφζρει τίποτε ςτθν πόλθ. 

Αντίκετα, μια τζτοια κατάλθξθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ κα ζπλθττε το κζντρο τθσ Χαλκίδασ με επιβάρυνςι του από 
πρόςκετθ κίνθςθ αυτοκινιτου, πρόςκετθ ακουςτικι όχλθςθ κ.ά. Θ μετατροπι του κζντρου τθσ πόλθσ ςε 
«διαςκεδαςτιριο» κα διζλυε τθν ιδθ μικρι ςυνοχι τθσ πόλθσ.  

Η κατάργθςθ τθσ δθμοτικισ αγοράσ κα ςτεροφςε από τθ Χαλκίδα μια λειτουργία που κεωρείται, ςε όλον τον 
κόςμο, ουςιαςτικι για τθν κακθμερινι ηωι τθσ πόλθσ. 

Το μζγεκοσ των καταςτθμάτων που διακζτει θ Δθμοτικι αγορά μπορεί να ςτεγάςει πολλζσ μικρζσ εμπορικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Θ όποια πρόταςθ αποκατάςταςθσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ πρζπει να ςτοχεφει ςτθν αναςτιλωςθ του μνθμείου με 
χριςθ δθμοτικισ αγοράσ και ςτθ διατιρθςθ, όςο το δυνατόν, του άμεςου περιβάλλοντοσ του μνθμείου, με 
ανάπλαςθ τθσ Ρλατείασ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ. 

8. Θ Ρλατεία Εβδομαδιαίασ Αγοράσ ατφχθςε ςτθν πρόςφατθ ανακαταςκευι τθσ διότι αυτι το μόνο που διαςφάλιςε 
ιταν ο υπόγειοσ ςτακμόσ αυτοκινιτων με τθν είςοδο και ζξοδό του. Κατά τα άλλα, αποκόπθκε από τθν Αγορά και 
ζγινε αφιλόξενοσ ζωσ και επικίνδυνοσ τόποσ για τουσ πεηοφσ, με παράνομεσ κατά ΓΟΚ ρυκμίςεισ ςε ράμπεσ, 
πεηοδρόμια κ.α. 

Σα παραπάνω ιταν αποτζλεςμα του τρόπου που δρομολογεί ι κάκε δθμοτικι αρχι τθν εξζλιξθ των ζργων: 
παρατθρείται, δθλαδι, θ μθ τιρθςθ τθσ νόμιμθσ διαδικαςίασ από τθν αρχικι φάςθ τθσ προμελζτθσ, που κα 
πρζπει να γίνεται με αρχιτεκτονικό διαγωνιςμϊν ιδεϊν, αλλά και ςτθ ςυνζχεια θ μθ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ 
ολοκλιρωςθσ των μελετϊν και ζγκριςθσ από τθν υπθρεςία του Διμου κλπ. 

Θ Ρρόταςθ «Αρχιτεκτονικι διαμόρφωςθ Πλατείασ Βαςιλείου και Πλατείασ Εμπόρων», που ζγινε με απευκείασ 
ανάκεςθ του Διμου Χαλκιδζων ςτον μελετθτι, παρουςιάηει μερικζσ μικρζσ αλλαγζσ-βελτιϊςεισ ςτθν ιδθ 
υπάρχουςα κατάςταςθ, χωρίσ να τθν αλλάηει ουςιαςτικά.  

Αλλά ο χαρακτιρασ τθσ πλατείασ κακορίηεται από τθ γειτνίαςθ τθσ με τθ Δθμοτικι Αγορά με τθν οποία πρζπει να 
λειτουργεί ωσ ζνα πολεοδομικό ςφνολο όπωσ γινόταν ςτο παρελκόν. Αυτι τθν αφετθριακι κζςθ πρζπει να 
υπθρετεί θ όποια πρόταςθ αναςχεδιαςμοφ τθσ Ρλατείασ. Θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ δεν αντιμετωπίηει αυτό το 
κεμελιακό ηιτθμα διότι, προφανϊσ, δεν ετζκθ ςτον μελετθτι από τον εργοδότθ. 

Αυτι θ κεϊρθςθ, δθλαδι θ διαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Πλατείασ μαηί με τθν Αγορά ωσ ζνα πολεοδομικό 
ςφνολο, απαιτεί ανάπλαςθ τθσ Ρλατείασ με κφριουσ ςτόχουσ: 

 Τθν αλλαγι τθσ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων ι άλλεσ λφςεισ, ϊςτε θ Νεοφφτου να «ενϊνει» και να μθν «χωρίηει» 
τθν πλατεία από τθ Δθμοτικι Αγορά και αποφόρτιςθ γενικά των γφρω δρόμων από τθν κυκλοφορία αυτοκινιτων. 

 Τθν αναβίωςθ τθσ πλατείασ ωσ χϊρου δθμόςιασ ςυνάκροιςθσ, με δυνατότθτεσ εκκζςεων, ςυναυλιϊν κ.ά. Ο 
ςχεδιαςμόσ πρζπει να ςτοχεφςει ςτθν ενοποίθςθ του κατακερματιςμζνου ςιμερα χϊρου τθσ και ςτο μεγαλφτερο 
τμιμα τθσ να δεςπόςει το πράςινο, το χϊμα και τα κακιςτικά. 

Στθν παροφςα υπάρχουςα πρόταςθ του Διμου, οι αλλαγζσ φαίνονται παντελϊσ αδφναμεσ να προςδϊςουν 
περιςςότερθ ηωι αυτιν τθ δυςλειτουργικι – όπωσ μετατράπθκε – πλατεία και να τθν καταςτιςουν ενιαίο 
πολεοδομικό ςφνολο με τθ Δθμοτικι Αγορά. 

9. Η ανάδειξθ του Μνθμείου τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ και θ ανάπλαςθ τθσ Πλατείασ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ πρζπει 
να γίνει με μια μελζτθ που κα προκφψει από ζναν ενιαίο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ με 
ανοιχτι διαδικαςία. Αντικείμενό του:  

 Η αναςτιλωςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ με βάςθ τισ κατευκφνςεισ που διατυπϊνονται ςτο Δ/μα διατιρθςισ τθσ: 
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διατιρθςθ του κτθριακοφ τθσ ςυνόλου (Α’ και Β’ φάςθ καταςκευισ) και επαναλειτουργία τθσ ωσ δθμοτικισ 
αγοράσ, εμπλουτιςμζνθσ και με νζεσ χριςεισ. 

 Η ανάπλαςθ τθσ Πλατείασ Εβδομαδιαίασ Αγοράσ, με ςτόχο τθν επανενοποίθςι τθσ, ϊςτε να αποτελζςει τόπο 
δθμόςιασ ςυνάκροιςθσ, όπωσ γινόταν και ςτο παρελκόν. 

 Η αναηιτθςθ αλλου τρόπου ειςόδου ςτον υπόγειο ςτακμό αυτοκινιτων με ςτόχο τθν επανζνωςθ τθσ Αγοράσ 
με τθν Πλατεία και νζεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ γφρω από τα οικοδομικά τετράγωνα τθσ Αγοράσ και τθσ 
Πλατείασ, ϊςτε να υπάρξει αποφόρτιςι τουσ από τθ ςθμερινι βαριά κυκλοφορία. 

 Προτάςεισ για τουσ όρουσ δόμθςθσ των γφρω από τθν Αγορά και τθν Πλατεία οικοδομικϊν τετραγϊνων. 

Οι επεμβάςεισ ςτον δθμόςιο χϊρο δεν είναι υποκζςεισ βιτρίνασ και εντυπωςιαςμοφ. Είναι πολφ ςοβαρζσ ενζργειεσ 
που παράγουν μια νζα ποιότθτα ςτον χϊρο, τον «ςφραγίηουν» με τθν παρουςία τουσ για πολλά χρόνια, μπορεί και 
εκατονταετίεσ, όπωσ ζγινε και με τθ Δθμοτικι Αγορά, είναι πολυδάπανεσ και ωσ τζτοιεσ κα ζπρεπε να ςτακμίηονται 
ιδιαίτερα αφοφ τα χριματα δίδονται από τα δθμόςια ταμεία. 

Αν και υπάρχει θ εντφπωςθ ότι ο αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ είναι πιο μακρόχρονθ διαδικαςία και από τισ 
προκθρφξεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του Ν.716/1977 και φυςικά από τισ απευκείασ ανακζςεισ, εντοφτοισ 
διαςφαλίηει πολφ καλφτερα και γρθγορότερα τελικά το δθμόςιο ςυμφζρον.  

Οι απευκείασ ανακζςεισ για δθμόςια περιουςία (κτιρια, πλατείεσ κ.α) δεν μπορεί πλζον να είναι αποδεκτζσ, 
δεδομζνθσ τθσ ανυπολόγιςτθσ αξίασ του δθμόςιου αυτοφ πλοφτου και τθσ ανάγκθσ διαφφλαξισ του από πρόχειρεσ 
και ατελείσ ι κακολοκλθρίαν βλαβερζσ και μθ αναςτρζψιμεσ επεμβάςεισ.  

Άλλωςτε ο ιςχφων νόμοσ για τα δθμόςια ζργα αναφζρει: 

«Όταν πρόκειται περί μελετϊν αξιόλογων τεχνικϊν ζργων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, που ζχουν ευρφτερθ 
κοινωνικι, αρχιτεκτονικι, πολεοδομικι και περιβαλλοντικι ςθμαςία και θ λειτουργία τουσ, ο όγκοσ τουσ ι άλλα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ ζχουν επίδραςθ ςτο ευρφτερο δομθμζνο ι φυςικό περιβάλλον, όπωσ είναι ιδίωσ 
ςθμαντικά κτιριακά ζργα, ζργα επαναλαμβανόμενου τφπου, μνθμεία ι μνθμειακά ζργα, ζργα διαμόρφωςθσ ι 
ανάπλαςθσ ελεφκερων κοινόχρθςτων χϊρων με υπερτοπικό ι ιςτορικό χαρακτιρα ι παρεμβάςεων πολεοδομικοφ 
επιπζδου ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ θ επιλογι του αναδόχου διενεργείται με αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό ι διαγωνιςμό 
μελετϊν.  

 

Γνωμοδοτοφν ομόφωνα τα μζλθ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ 
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Μαριάννα άνου| Είρα Σαϊνίδου-Στουρνάρα | Θεόδωροσ Χριςτόπουλοσ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

1. Το Δ/μα διατιρθςθσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ (ΦΕΚ Β-604-15.05.2006), «Χαρακτθριςμόσ ωσ μνθμείου του κτιριακοφ 
ςυγκροτιματοσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ, φερομζνθσ ιδιοκτθςίασ του Διμου Χαλκιδζων» 

2. Θ ϋΕκκεςθ τθσ Αρχιτεκτονικισ ςχολισ του ΕΜΡ για τθ Δθμοτικι Αγορά τθσ Χαλκίδασ, Αφγουςτοσ 2005 

3. Θ Ζκκεςθ τθσ Διευκφντριασ τθσ Εφορείασ Νεωτζρων Μνθμείων Αττικισ του ΥΡΡΟ κ. Ακ. Χριςτοφίδου για τθ Δθμοτικι Αγορά 
τθσ Χαλκίδασ, «Επανεξζταςθ του χαρακτθριςμοφ ωσ Νεωτζρου Μνθμείου τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ», (αρ. πρωτ. 1627/ 
18.05.2005) 

4. Θ Ζκκεςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ τθσ Εφορείασ Νεωτζρων Μνθμείων Αττικισ του ΥΡΡΟ κ. Άννασ Κωτςοβίλθ «Επικινδυνότθτα του 
διατθρθτζου ςυγκροτιματοσ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ» (αρ. πρωτ. 5502/03.11.2008) 

5. Τα πρακτικά του Κεντρικοφ Συμβουλίου Νεωτζρων Μνθμείων τθσ 10.09.2009 με κζμα «Εξζταςθ του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ 
του άρκρου 41 του Ν.3028/2002 ςχετικά με το διατθρθτζο ςυγκρότθμα τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Χαλκίδασ φερομζνθσ ιδιοκτθςίασ 
Διμου Χαλκιδζων», όταν επανειςιχκθ για ςυηιτθςθ το κζμα τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, με πρωτοβουλία του Διμου Χαλκιδζων 
μαηί με τθν υπό εξζταςθ Ρρόταςθ. 

6. Το Ρρακτικό Επιτροπισ άρκρου 41 (Ν. 3028/2002) του ΥΡΡΟ, τθσ 22.06.2009 

7. Ελλθνικι και διεκνισ νομοκεςία για τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ: ο Ν. 3028/2002, ο Ν. 2039/1992 (ΦΕΚ Α-61-
13.04.1992, «Κφρωςθ Σφμβαςθσ Γρανάδασ 1985», ο Ν. 2508/1997 (Α-124 Βιϊςιμθ Οικιςτικι Ανάπτυξθ πόλεων και οικιςμϊν) και 
θ Χάρτα τθσ Βενετίασ (1964). 


