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Κλείδωσε η αλλαγή διοίκησης στην Αττικό Μετρό Α.Ε. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες του ypodomes.com o νέος Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρείας θα είναι ο Νίκος Κουρέτας, Αρχιτέκτων
– Μηχανικός.
Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Ταχιάος, που πρόσφατα ήταν
υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση
διοίκησης ίσως αναακοινωθεί και σήμερα.

της

νέας

Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει τις τύχες της Αττικό Μετρό, από το
δίδυμο των Θόδωρου Παπαδόπουλου και Γιάννη Μυλόπουλου που
παρέμειναν στο τιμόνι για 3,5 χρόνια.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Το νέο δίδυμο Κουρέτα-Ταχιάου έρχεται να αναλάβει και να
ολοκληρώσει τα μεγάλα υπό κατασκευή έργα της Αττικό Μετρό.
Πρώτη προτεραιότητα η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της
βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης και της επέκταση προς
Καλαμαριά. Δεύτερον η ολοκλήρωση και λειτουργία σε δύο φάσεις
της επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας προς Πειραιά.
Επίσης η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της επέκταση του
Τραμ προς Πειραιά.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ-ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Νικόλας Κουρέτας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Αποφοίτησε
από το Technical University of Budapest – Αρχιτεκτονική Σχολή
το 1995, και το 1997 ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές στο σχεδιασμό Δημoσίων Κτιρίων για
Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Από το 2004 έως το 2009,
διετέλεσε Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Παράλληλα, εξάσκησε το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού
από το 1997 μέχρι το 2004 ως συνεργάτης του Αλέξανδρου Σαμαρά.
Κατόπιν ίδρυσε τη δική του Αρχιτεκτονική Εταιρεία, η οποία
έχει μελετήσει και επιβλέψει κατοικίες, κτίρια γραφείων,
αθλητικές εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία. Από τις σημαντικές
συνεργασίες του ξεχωρίζει αυτή με το γραφείο Michael Graves τα
έτη 1999-2000.
Διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης της Δημόσιας Επιχείρησης
Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ), μέλος Δ.Σ. του ΟΑΣΑ,
Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων και Αντιπρόεδρος της
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΝΙΚΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ-ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Νίκος Ταχιάος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1962. Είναι
αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός του Α.Π.Θ. και εργάζεται ως
ελεύθερος επαγγελματίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια παρέχει
υπηρεσίες στο έργο κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου TAP,
δραστηριοποιούμενος σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Στα φοιτητικά του
χρόνια υπήρξε στέλεχος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ενώ από το 1987 μέχρι το
1990 διετέλεσε πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης. Από τον Μάρτιο
του 2018 είναι αναπληρωτής γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού
και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας.
Επί πέντε συνεχείς τετραετίες, από το 1987 έως και το 2006
οπότε και επέλεξε να αποχωρήσει, εκλεγόταν δημοτικός σύμβουλος
Θεσσαλονίκης. Στο διάστημα αυτό υπήρξε αντιπρόεδρος στη
Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος (1991-1994),
αντιδήμαρχος πολιτισμού (1995-1996) και αντιδήμαρχος
αρχιτεκτονικού (2002-2005). Από τον Ιούλιο του 2007 μέχρι και
τον Οκτώβριο 2009 υπήρξε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Μεταξύ του 2004 και του 2010 υπήρξε μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχοντας επίσης
συμμετάσχει για πολλά χρόνια: σε Συμβούλια Χωροταξίας,

Οικισμού, Περιβάλλοντος, σε Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού
Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης,
στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών έχει
αποκτήσει παράλληλα και ευρεία εμπειρία σε θέματα δημόσιας
διοίκησης, δημοσίων συμβάσεων, χωρικού σχεδιασμού,
περιβάλλοντος, ιδιοκτησίας και αξιών γης. Μιλάει αγγλικά,
γαλλικά, γερμανικά.

