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ΘΕΜΑ: Συνδρομή του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων, αναφορικά με την εκπόνηση 

μελέτης για την τεχνική κατάσταση του Ι. Ν. Τριών Ιεραρχών. 

ΣΧΕΤ:  Το με Α.Π. 82/24-11-14 έγγραφο, του Ισιδώρειου Ορφανοτροφείου Αρρένων Ερμούπολης, προς το 

Σύλλογό μας. 

 

 Αξιότιμη κυρία πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ., 

 

 Ανταποκρινόμενοι στην με αρ.πρωτ. 82/24-11-14 έκκλησή σας για παροχή συνδρομής από μέλος ή 

μέλη του Συλλόγου μας για την εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης και εκτίμησης υφιστάμενης κατάστασης του 

Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών που ανήκει στο ίδρυμά σας, σας επισυνάπτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας 

των δύο συναδέλφων μηχανικών μελών του Συλλόγου μας, οι οποίοι προσφέρθηκαν να αναλάβουν την 

παραπάνω εργασία. 

 Πρόκειται για τους: Δημήτρη Μιχάλοβιτς πτυχιούχο μηχανικό δομικών έργων Τ.Ε. και Γιώργο 

Παπακωνσταντίνου τοπογράφο μηχανικό, οι οποίοι συστεγάζονται σε τεχνικό γραφείο στην Ερμούπολη 

Σύρου και εξέφρασαν την επιθυμία να αναλάβουν αφιλοκερδώς, θέλοντας να συμβάλλουν έτσι στο 

σημαντικό κοινωφελές έργο που παράγει το ίδρυμά σας, την εκπόνηση μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης 

και αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης  Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών Ισιδώρειου Ορφανοτροφείου 

Αρρένων Ερμούπολης, κυρίως σε ότι αφορά την καταγραφή και τεχνική εκτίμηση υφιστάμενων ρωγμών και 

άλλων φθορών, προκειμένου να γνωρίζει το ίδρυμά σας τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα αυτών, 

ώστε να μπορεί να δρομολογήσει περαιτέρω ενέργειες για την ανάθεση μελέτης και έργων αποκατάστασης. 

 Τα στοιχεία του τεχνικού γραφείου με τα οποία μπορείτε να έρθετε σε απευθείας επικοινωνία 

προκειμένου να προγραμματιστούν οι παραπάνω εργασίες αποτύπωσης είναι τα εξής: 

  

Δημήτρης Μιχάλοβιτς, πτυχιούχος μηχανικός δομικών έργων Τ.Ε.   

Γιώργος Παπακωνσταντίνου, τοπογράφος μηχανικός 

 

Γρηγορίου Λαμπράκη Ερμούπολη Σύρος  

Τηλ. 22810 83846, κιν. 6937 351775 , e-mail : michalov@otenet.gr 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 

 

Γεώργιος Φρέρης  Μόνικα  Δενδρινού 

Πολιτικός  Μηχανικός  Πτυχ. μηχανικός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 

Eρμούπολη, 26-12-2014   
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