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                             (Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 7) 
                            =============================== 
Περίληψη:  Συγκρότηση  Επιτροπής Αξιολόγησης  για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
προσχεδίων με θέμα «Ανάδειξη και Επανάχρηση Δυτικών Νεωρίων και ευρύτερου 
περιβάλλοντος χώρου». 
=============================================================== 
 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  
Ηρακλείου σήμερα ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 και  ώρα 14.00  ύστερα  από  την 
αριθμ. 43018/22-4-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου. 

                                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ    
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αλεξάκης Εμμανουήλ, Αλεξάκης Νικόλαος, Αληγιζάκη-Νικολαϊδη Βιργινία, Βαρδαβάς 
Κωνσταντίνος,  Βασιλειάδης  Γεώργιος,  Βελγάκης Εμμανουήλ, Βρέντζου-Σκορδαλάκη 
Θεανώ, Δαγκωνάκης Ευστράτιος, Δημόπουλος Νικόλαος, Δροσίτης  Ιωάννης, Καμπανός   
Κωνσταντίνος, Καραντινός  Γεώργιος του Ιωαν., Καραντινός  Γεώργιος του Νικ., Καρατζάνης 
Δημήτριος, Κεφαλογιάννης   Νικόλαος, Κλάδος Βασίλειος, Κόκορη-Παπαδάκη  Ελένη, 
Μακαρώνας Γρηγόριος, Μαμουλάκης  Κωνσταντίνος, Ματζαπετάκης  Νικόλαος, Μπότη –
Μαθιουδάκη Γεωργία, Ξημέρης  Βασίλειος, Ορφανός  Στυλιανός, Παγωμένος  Εμμανουήλ, 
Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Παρασύρης  Γεώργιος, Περισυνάκης Μιχαήλ, Ρυακιωτάκης 
Παντελής, Σαρρής   Επαμεινώνδας, Σκουλατάκης Γεώργιος, Σκραφνάκη Μαρία, Σπαθαράκης 
Παναγιώτης, Σχοιναράκη Αγγελική, Τρουλλινός Θεόφιλος, Φανουράκης Δημήτριος, 
Χατζάκης  Κωνσταντίνος, Χονδράκης   Νικόλαος. 

Οι απόντες  κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 43018/22-4-2010 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου και   είναι οι κ.κ. Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, Γεωργ. Καραντινός του Ιωαν. και 
Μαρία Σκραφνάκη. 

Παρόντες   επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι   του Συμβουλίου,  υπάλληλοι του 
Δήμου  Εμμ. Κεφάκης  και Θ. Μπαρμπουνάκη. 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  βρισκόμενο  σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 
Θ Ε Μ Α : 28ο   
          Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. πρωτ.43634/19-3-2010 εισήγηση της Δ/νσης 
Πολεοδομικών Λειτουργιών (Τμ. Μελετών Προστασίας και Ανάδειξης παλαιάς πόλης και 
Οικιστικών Συνόλων) του Δήμου που έχει ως εξής: 
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        Θέμα:  Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης για τον αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό προσχεδίων με θέμα: «Ανάδειξη και Επανάχρηση Δυτικών Νεωρίων και 
ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου» 
Σχετικό: η υπ’ αριθμό 577/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Με τη την υπ΄ αριθμό 577/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι όροι 
και οι προδιαγραφές για την προκήρυξη του διαγωνισμού του θέματος. Σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της Προκήρυξης η Επιτροπή Διαγωνισμού συνίσταται από έναν αρχιτέκτονα, 
μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Ε.Μ.Π., έναν 
αρχιτέκτονα, οριζόμενο από το Τ.Ε.Ε., έναν αρχιτέκτονα, οριζόμενο από το Σ.Α.Δ.Α.Σ, 
δύο μέλη που θα οριστούν από το Δήμο Ηρακλείου, ένας εκ των οποίων θα είναι 
εκπρόσωπος του Σ.Α.Ν.Η και ένας υπάλληλος του Δήμου (αρχιτέκτονας). Χρέη 
προέδρου της κριτικής επιτροπής, θα εκτελεί ο αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος του Δήμου 
Ηρακλείου, ενώ χρέη γραμματέα της κριτικής επιτροπής, θα εκτελεί υπάλληλος του 
Δήμου Ηρακλείου.  

Από την Πολυτεχνική σχολή του  Ε.Μ.Π. με το υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου (Δ.Η.) 
109155/16-10-2009 έγγραφο ορίζεται ο αρχιτέκτων καθηγητής κ. Φραγκίσκος 
Γουλιέλμος με αναπληρωτή του τον αρχιτέκτονα καθηγητή κ. Κων/νο Μυλωνά.  Από 
το ΤΕΕ / ΤΑΚ με το υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου (Δ.Η.) 107472/15-10-2009 έγγραφο 
ορίζεται ως τακτικός εκπρόσωπος ο αρχιτέκτων κ. Παναγιώτης Νικολιδάκης, με 
αναπληρωτή του τον αρχιτέκτονα κ. Νικόλαο Βαϊλάκη. Από τον ΣΑΔΑΣ με το υπ’ 
αριθμό πρωτοκόλλου (Δ.Η.) έγγραφο 34391/1-4-2010 ορίζεται ο αρχιτέκτων κ. 
Ιωάννης Χάσκαρης με αναπληρώτριά του την αρχιτέκτονα κα  Κωτσάκη Αμαλία. Ο 
ΣΑΝΗ προτείνει ως εκπρόσωπό του τον αρχιτέκτονα καθηγητή κ. Αλέξιο Τζομπανάκη, 
με αναπληρωτή του τον αρχιτέκτονα κ. Γεώργιο Κόλλια, ως ένα από τους δύο  
εκπροσώπους του Δήμου.  Τέλος από την υπηρεσία μας προτείνεται ως εκπρόσωπος 
του Δήμου και ως πρόεδρος της Επιτροπής ο αρχιτέκτων – πολεοδόμος κ. Γιώργος 
Φουρναράκης, Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Μελετών Προστασίας και 
Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης και Οικιστικών Συνόλων και ως αναπληρώτριά του η 
αρχιτέκτων κ. Μαριέλλα Ρυακιωτάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών 
Μελετών. Τέλος, προτείνεται ως Γραμματέας της Επιτροπής η αρχαιολόγος κ. Κάλλια 
Νικολιδάκη, με αναπληρώτρια την σχεδιάστρια κ. Μαρίζα Χριστάκη, δημοτικοί 
υπάλληλοι.  

Η κάλυψη της δαπάνης για την αποζημίωση των μελών, για όσα από τα εξωδημοτικά 
μέλη προβλέπεται να αποζημιωθούν, θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 3833 / 2010 και θα 
καλυφθεί από τον ΚΑ 00-6423.001«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 
(μετακλητοί σύμβουλοι & συνεργάτες, ειδικοί & γενικοί γραμματείς κλπ., ιδιώτες –
εισιτήρια, διαμονή, αποζημίωση». Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκτός 
Ηρακλείου μελών της επιτροπής θα καλυφθούν από τον ίδιο  ΚΑ 00-6423.001. 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για:  

Α) τη συγκρότηση της Επιτροπής, ως ανωτέρω. 

Β) την κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον κωδικό ΚΑ 00-6423.001 του 
Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2010 του Δήμου.  

Γ) τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης           

 2



 3

Η εισήγηση της Υπηρεσίας  έγινε ομόφωνα  δεκτή από τα μέλη του 
Συμβουλίου και ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης   

 
ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας και την 577/2009 
προηγούμενη απόφασή του     
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

           Συγκροτεί  Επιτροπή Αξιολόγησης για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
προσχεδίων με θέμα: «Ανάδειξη και Επανάχρηση Δυτικών Νεωρίων και ευρύτερου 
περιβάλλοντος χώρου» ως εξής: 
κ .Γιώργος Φουρναράκης  αρχιτέκτονας-πολεοδόμος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  
με αναπληρώτριά του  την κα. Μαριέλλα Ρυακιωτάκη, αρχιτέκτονα (εκπρόσωποι 
Δήμου Ηρακλείου) 
κ. Φραγκίσκος Γουλιέλμος  αρχιτέκτονας καθηγητής  με αναπληρωτή του τον κ. 
Κων/νο Μυλωνά αρχιτέκτονα καθηγητή  (εκπρόσωποι Ε.Μ.Π.)  
κ. Παναγιώτης Νικολιδάκης αρχιτέκτονας , με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο 
Βαϊλάκη αρχιτέκτονα (εκπρόσωποι ΤΕΕ/ΤΑΚ)  
κ. Ιωάννης Χάσκαρης  αρχιτέκτονας  με αναπληρώτριά του την  κα. Κωτσάκη Αμαλία. 
αρχιτέκτονα (εκπρόσωποι ΣΑΔΑΣ) 
κ. Αλέξιος Τζομπανάκης αρχιτέκτονα καθηγητή , με αναπληρωτή του τον κ.Γεώργιο 
Κόλλια αρχιτέκτονα (εκπρόσωποι ΣΑΝΗ) 
κ. Κάλλια Νικολιδάκη αρχαιολόγο Γραμματέας της Επιτροπής  με αναπληρώτρια την 
κ. Μαρίζα Χριστάκη  σχεδιάστρια (Δημοτικοί υπάλληλοι) 

Η κάλυψη των σχετικών δαπανών  λειτουργίας της παραπάνω επιτροπής θα 
γίνει από τον κωδικό ΚΑ 00-6423.001 του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2010 του 
Δήμου.  

            Eκρίνει τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης           
 
 
                                                             ΄Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 
                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 
                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     
                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 
                                                              Ηράκλειο  4/5/2010 
                                                              Ο Γραμματέας 
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