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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 549
(Αριθμός πρακτικού 26)
Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καναβάκη
Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αναστασάκη Ιωάννη,
Βουρεξάκη Γεωργίου, Δοκιανάκη Σπυρίδωνα, Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη τακτικών μελών και
Παττακού Μαρίνου αναπληρωματικού μέλους.
Απόντων των τακτικών μελών κ.κ Αγαπάκη Δημητρίου, Αγριμανάκη Γεωργίου, Αρχοντάκη –
Καλογεράκη Στυλιανής, Γιαλιτάκη Νικολάου και Περισυνάκη Αντωνίου, τακτικών μελών, οι οποίοι
αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) σήμερα 14-06-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, καθώς και το ΦΕΚ 2676/31-05-2022
τεύχος Β΄.
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.53432/10-06-2022 πρόσκληση της κας Προέδρου,
παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής, υπάλληλοι του Δήμου Κουνάλη Κατερίνα και
Φιλιππίδου Ειρήνη.
Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.
Θέμα 23ο: Επικύρωση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του πανελλήνιου
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και
της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης».
Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.53049/09-06-2022 έγγραφο
του τμήματος Τεχνικής & Γραμματειακής Υποστήριξης του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Ηρακλείου έχει προκηρύξει τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με
τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής
εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης».
Η διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έγινε σύμφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ. πρωτ. οικ.
26804/16-6-2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών µε απονοµή βραβείων» (ΦΕΚ 1427/Β/2011)
καθώς και το Ν. 4412/2016.
Συγκεκριμένα:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1247Β’) απόφασης
Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από το άρθρο 115
του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Με την υπ.αρ. 418/02.06.20(ΑΔΑ:Ψ57ΘΩ0Ο-ΜΕ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η
«Έγκριση διενέργειας πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: Βιοκλιματική
ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό
κέντρο της πόλης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης των βραβείων στο Πράσινο Ταμείο».
3. Με την υπ. αρ. πρωτ. 7083/14.10.20 έγινε η υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο. (ο αριθμός
πρωτοκόλλου είναι του Πράσινου Ταμείου)
4. Με την υπ. αρ. 194.9/21.10.20 (ΑΔΑ:ΨΘΦ146Ψ844-ΝΔΥ) Απόφαση του Πράσινου Ταμείου έγινε η
ένταξης στο Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις
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Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για την χρηματοδότηση:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: “Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας
Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης»
5. Με την υπ.αρ. 508/25.05.2021 (ΑΔΑ:ΨΒΨΗΩ0Ο-ΚΧΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε
η «Έγκρισης των όρων δημοπράτησης για τη διενέργεια του πανελληνίου αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής
της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης»
6. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 28/05/2021 (2021/S 105-277393). Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
και έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC008691896.
7. Με την υπ.αρ.1083/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των συμμετοχών κατά τρεις (3) μήνες ήτοι στις 9 Φεβρουαρίου
2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η απόφαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ:
21PROC009477706.
8. Με την υπ.αρ. 87/2021 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 έγινε αποδεκτή κατά
πλειοψηφία η υπ.αρ. πρωτ. 25/10-08-2021 προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου και ακυρώθηκε η υπ.αρ.
πρωτ. 4854/2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
9. Με την υπ.αρ. 07/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Κριτική Επιτροπή του
αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού
10. Με το υπ.αρ. πρωτ. 378/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση της προθεσμίας
έκδοσης απόφασης της Κριτικής Επιτροπής.
11. Με το υπ.αρ. 45680/23-05-2022 διαβιβαστικό η Κριτική Επιτροπή υπέβαλε τα πρακτικά του
αναφερόμενου στο θέμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Η Κριτική Επιτροπή του Πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων συνήλθε σε εννέα (9)
κλειστές συνεδριάσεις (με δια ζώσης παρουσία) και διαδικτυακά (μέσω πλατφόρμας ZOOM). Η
Κριτική Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία κρίσης (Στάδιο 3ο) και συνέταξε τα επιμέρους πρακτικά
καθώς και το Συγκεντρωτικό Συνοπτικό Πρακτικό με το Παράρτημα αυτού, στο οποίο γίνεται η
αναλυτική διατύπωση κρίσεων για τις συμμετοχές.
Η επιτροπή πραγματοποίησε την ακόλουθη διαδικασία (όπως περιγράφεται στα επιμέρους Πρακτικά
καθώς και στο Συγκεντρωτικό – Συνοπτικό Πρακτικό):
1η Συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00
Κατά την πρώτη συνεδρίαση τα μέλη ενημερώθηκαν για τις 10 συμμετοχές που είχαν υποβληθεί και
για την 11η συμμετοχή, της οποίας εκκρεμούσε ο εκτελωνισμός λόγω έλλειψης του κωδικού EORI
από τον Δήμο Ηρακλείου, το χρονοδιάγραμμα κρίσεως και οριστήκαν οι ημερομηνίες των προσεχών
συναντήσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδομένο, η επιτροπή αποφάσισε να μην προχωρήσει στο πρώτο στάδιο
της διαδικασίας κρίσης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του κωδικού EORI και ο
εκτελωνισμός της συμμετοχής.
Τέλος, αποφασίστηκε η έκδοση βεβαιώσεων παρουσίας των μελών της Κριτικής Επιτροπής στις
συνεδριάσεις από τον Πρόεδρο, προκειμένου να καταβληθούν οι σχετικές αποζημιώσεις και
υποβληθήκαν οι βεβαιώσεις εμπιστευτικότητας υπογεγραμμένες από τα μέλη της επιτροπής.
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2η Συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής Σάββατο 19 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά την δεύτερη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής, ο
έλεγχος της εμπρόθεσμης και έγκυρης υποβολής τους, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Η έναρξη της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της μελέτης, όπου τα μέλη της επιτροπής
πραγματοποίησαν αυτοψία στον προβλεπόμενο χώρο ανάπλασης. Στη συνέχεια η επιτροπή μεταβαίνει
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον α’ όροφο
του κτιρίου όπου πραγματοποίησε κλειστή συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ολομέλεια της
επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Κωνστανος Σακανταμης κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Η προθεσμία για την παραλαβή των φακέλων συμμετοχής από το πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου,
και σύμφωνα με την υπ. αρ. 1083/2021 (ΑΔΑ: ΨΝ1ΖΩ0Ο-ΝΤΛ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας από 9/11/2021 κατά τρεις ημέρες,
έληξε την Τέταρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00.
Συνολικά πρωτοκολλήθηκαν 11 συμμετοχές μελετών. Τα δέματα συμμετοχής παραδόθηκαν στην
Επιτροπή, η οποία λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του διαγωνισμού, ελέγχει την εμπρόθεσμη
κατάθεση τους, όπως αυτή αποδεικνύεται με σφραγίδα έγκυρης αποστολής, καταγράφει τα
υποβαλλόμενα στοιχεία και αριθμεί τους υποβληθέντες φακέλους συμμετοχής.
Οι έντεκα (11) φάκελοι που παρελήφθησαν παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ
ημερομηνία
ημερομηνία
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
αρ. πρωτ.
παραλαβής
αποστολής
1
12282148GS
7493
31.01.2022
2
16451669TH
9346
03.02.2022
3
21010277CC
10339
07.02.2022
02.02.2022
4
12345406AR
10337
07.02.2022
02.02.2022
5
57872121TH
10338
07.02.2022
02.02.2022
6
08471930MS
10997
09.02.2022
05.02.2022
7
T81L920113
11036
09.02.2022
8
Ζ75312468Τ
11132
09.02.2022
9
AS11772889
11795
11.02.2022
09.02.2022
10
06121824AV
12472
14.02.2022
08.02.2022
11
01234567XM
17565
02.03.2022
05.02.2022

Ακολούθησε η μονογραφή των δεμάτων και η αποσφράγιση τους, από το 1 έως το 11 μονογράφοντας
όλα τα επί μέρους εντός αυτών στοιχεία. Εκτός από τις πινακίδες και τα τεύχη των Τεχνικών Εκθέσεων
με τα παραρτήματά τους οι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζομένων, συσκευάζονται,
αφού έχουν μονογραφεί από όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής και φυλάσσονται με ευθύνη της
αρμόδιας Υπηρεσίας. (βλ αρθ.13, παρ. 1.α. της Υ.Α.: 26804/ 2011 (ΥΠΕΚΑ), «Νέο Πλαίσιο
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή
βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β΄/16.06.2011).
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Στη συνέχεια η επιτροπή κατέγραψε το περιεχόμενο των 11 υποβληθέντων φακέλων συμμετοχής με
τον χαρακτηριστικό κωδικό συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Διακήρυξης.
Ο έλεγχος πληρότητας των συμμετοχών, συμφώνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη καταγράφεται στον
ακόλουθο Πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/
Α

ΔΕΚΑΨΗΦ
ΙΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡ.
ΠΡΩ
Τ.

1
2

12282148GS
16451669TH

3

21010277CC

4

12345406A
R

5

57872121TH

6

08471930M
S

7493
9346
1033
9
1033
7
1033
8
1099
7
1103
6
1113
2
1179
5
1247
2
1756
5

7

T81L920113

8

Ζ75312468Τ

9

AS11772889

10
11

06121824A
V
01234567X
M

ΠΙΝΑΚΙ
ΔΕΣ
ΣΧΕΔΙΩ
Ν
✓
✓

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙ
ΤΕΧΝΙ
ΚΩΝ
ΚΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ
ΕΚΘΕΣ
ΟΣ
Η
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΗΣ
✓
✓
✓
✓

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ
ΣΗΣ

ΨΗΦΙΑ
ΚΑ
ΑΡΧΕΙ
Α

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3η Συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά την τρίτη συνεδρίαση ξεκίνησε η αξιολόγηση των (11) έντεκα μελετών. Η Επιτροπή προέβη σε
μια αρχική παρατήρηση όλων των συμμετοχών, εξετάζοντας τις υποβληθείσες πινακίδες σχεδίων και
τις τεχνικές εκθέσεις προκειμένου να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για τις προτάσεις, χωρίς να
προχωρήσουν σε μεταξύ τους σύγκριση. Οι προτάσεις εξετάστηκαν κατά τον αύξοντα αριθμό που
τους δόθηκε βάση πρωτοκόλλου.
4η Συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής Παρασκευή 8 Απριλίου και ώρα 14:00 μ.μ.
Κατά την τέταρτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των (7) επτά πρώτων μελετών, κατά
τον αύξοντα αριθμό που τους δόθηκε βάση πρωτόκολλου.
Πριν από την λεπτομερή εξέταση των φακέλων προηγήθηκε η εισήγηση της κ. Ηλιακη που εξέφρασε
την άποψη ότι η ιστορικότητα της πλατείας Ελευθερίας έχει χαθεί με τους μετασχηματισμούς και
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ανασχεδιασμούς που αυτή έχει δεχτεί. Η σύγχρονη πόλη του Ηρακλείου δεν αναπέμπει πλέον στην
ιστορική πλατεία έτσι όπως αυτή πρώτα δημιουργήθηκε. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει, ο τρόπος ζωής έχει
αλλάξει και συνεπώς οι μελετητές καλούνται να προτείνουν παρέμβαση που αναδεικνύει την
ιστορικότητα μέσω σύγχρονου λεξιλογίου. Ο αναστοχασμός και συμβιβασμός μεταξύ του σήμερα και
του χθες συγκρότησε ισχυρό παράγοντα της κρίσης της επιτροπής.
Μετά από την εισήγηση η Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά τους φακέλους συμμετοχής, ελέγχοντας τις
προτάσεις σε σχέση με τα κριτήρια που διατυπώνονται στην Διακήρυξη, καταγράφοντας και
αξιολογώντας τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα κάθε πρότασης.
5η Συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής Τρίτη 19 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά την πέμπτη συνεδρίαση ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υπολοίπων τεσσάρων (4) μελετών,
κατά τον αύξοντα αριθμό που τους δόθηκε βάση πρωτόκολλου.
Η Επιτροπή εξετάζει αναλυτικά τους φακέλους συμμετοχής, ελέγχοντας τις προτάσεις σε σχέση με τα
κριτήρια που διατυπώνονται στην Διακήρυξη, καταγράφοντας και αξιολογώντας τα προτερήματα και
τα μειονεκτήματα κάθε πρότασης.
6η Συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής Πέμπτη 28 Απριλίου και ώρα 15:00 μ.μ.
Κατά την έκτη συνεδρίαση ξεκίνησε την αναλυτική συγκριτική αξιολόγηση των συμμέτοχων που
ανταποκρίνονται πιο ολοκληρωμένα στα κριτήρια του διαγωνισμού. Η επιτροπή εξέτασε σχολαστικά
τα σχεδία και την τεχνική έκθεση της κάθε πρότασης προσπαθώντας να κατανοήσει τις σχεδιαστικές
προτάσεις. Πραγματοποιήθηκε εκτενής σχολιασμός σε κάθε μελέτη από τους κριτές καθώς και από
την εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ.
7η Συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 15:00 π.μ.
Κατά την έβδομη συνεδρίαση ολοκλήρωσε την αναλυτική συγκριτική αξιολόγηση των συμμέτοχων
που ανταποκρίνονται πιο ολοκληρωμένα στα κριτήρια του διαγωνισμού. Η επιτροπή εξέτασε
σχολαστικά τα σχεδία και την τεχνική έκθεση της κάθε πρότασης προσπαθώντας να κατανοήσει την
εκάστου σχεδιαστική πρόταση. Πραγματοποιήθηκε εκτενής σχολιασμός σε κάθε μελέτη από τους
κριτές καθώς και από την εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ.
Η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα να προκριθούν για περαιτέρω συζήτηση οι παρακάτω 6 συμμέτοχες:
12282148GS 16451669ΤΗ 12345406AR 57872121ΤΗ T81L920113 06121824AV

8η Συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής Παρασκευή 13 Μαΐου και ώρα 15:00 μ.μ.
Κατά την όγδοη συνεδρίαση η Κριτική Επιτροπή ασχολήθηκε με τις έξι επικρατέστερες προτάσεις,
ανατρέχοντας με λεπτομερή ανάγνωση στα σχέδια και στα κείμενα των μελετών:
Επισημάνθηκε ο βαθμός ανταπόκρισής τους στα κριτήρια που τέθηκαν από την Προκήρυξη αλλά και
τα ειδικότερα σημεία που χαρακτηρίζουν κάθε μελέτη σε σχέση με:
α) τη γενική σύλληψη/κεντρική ιδέα και αρχιτεκτονικές ποιότητες που την χαρακτηρίζουν,
β) το βαθμό απόκρισης στο κυρίαρχο ζητούμενο του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τον τρόπο
που αυτό καταδεικνύεται μέσω της πρότασης,
γ) την ερμηνεία και τρόπο ανάδειξης της ιστορικότητας της περιοχής μελέτης
δ) την κυκλοφοριακή πρόταση για την άμεση και την ευρύτερη περιοχή
ε) τη δυνατότητα υλοποίησης των επί μέρους προτεινόμενων στοιχείων
στ) άλλα θετικά/αρνητικά επιμέρους σημεία κάθε μελέτης (προτεινόμενα υλικά, κλίμακα κλπ)
ζ) Την εκτίμηση του προϋπολογισμού.
Μετά από εισήγηση της κ. Ηλιάκη, εκπροσώπου του ΥΠ.ΠΟ.Α (παράρτημα ΙΙ), όπου αναφέρθηκε
στην ιστορικότητα της περιοχής, η επιτροπή αποδέχεται ότι η ιστορικότητα της πλατείας Ελευθερίας
έχει χαθεί με τους μετασχηματισμούς και ανασχεδιασμούς που αυτή έχει δεχτεί. Η σύγχρονη πόλη του
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Ηρακλείου δεν αναπέμπει πλέον στην ιστορική πλατεία έτσι όπως αυτή πρώτα δημιουργήθηκε. Οι
συνθήκες έχουν αλλάξει, ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει και συνεπώς οι μελετητές καλούνται να
προτείνουν παρέμβαση που αναδεικνύει την ιστορικότητα μέσω σύγχρονου λεξιλογίου. Ο
αναστοχασμός και συμβιβασμός μεταξύ του σήμερα και του χθες συγκρότησε ισχυρό παράγοντα της
κρίσης της επιτροπής.
Η περιβαλλοντική προσέγγιση του σχεδιασμού αποτέλεσε τον δεύτερο ισχυρό παράγοντα κρίσης. Η
προσέγγιση και η λεπτομέρεια στην οποία υπεισέρχονται οι μελέτες που κατατέθηκαν, σε σχέση με
αυτή την καίρια παράμετρο του σχεδιασμού, διέφερε πολύ από την μία στην άλλη ενώ η επιτροπή
δεν εντόπισε κάποια μελέτη που να απαντά με σαφήνεια σε όλες τις διαστάσεις του προβλήματος του
περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού.
Πραγματοποιήθηκε αναλυτική εξέταση των προτάσεων και συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ τους, με
επισήμανση των χαρακτηριστικών της κάθε μιας και τις δυνατότητες τυχόν αναγκαίας προσαρμογής
χωρίς να προκύπτει αλλοίωση του πνεύματος της υποβληθείσας πρότασης. Κάθε κριτής ανέπτυξε
επιχειρηματολογία ως προς το βαθμό ανταπόκρισης της κάθε μελέτης στα κριτήρια αξιολόγησης και
εξέφρασε την προσωπική του άποψη για τη σειρά αξιολόγησης/ κατάταξης των 6 αυτών συμμετοχών.
Οι μελέτες που τελικά προτείνονται για βράβευση και εξαγορές ξεχώρισαν από τις υπόλοιπες μέσω
συγκριτικής αξιολόγησης ως προς την πληρότητά τους σε σχέση και με τις άλλες παραμέτρους /
κριτήρια του σχεδιασμού και τελικά κατατάχθηκαν σε αξιολογική σειρά.
Παρά τα ενδιαφέροντα επιμέρους σημεία που αυτές περιέχουν καθώς και τον πλήρη και εντυπωσιακό
τρόπο παρουσίασης τους, τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν εκτενώς σχετικά με το αν σε κάποια από
αυτές θα μπορούσε να αποδοθεί το πρώτο βραβείο. Η τελική απόφαση των κριτών διαμορφώθηκε
συνυπολογίζοντας τη σημασία του θεσμού των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και της δυναμικής που
τα αποτελέσματά τους προσφέρουν για τη διαμόρφωση ενός συνολικού οράματος για την περιοχή
μελέτης.
Στο σημείο αυτό το μέλος της Κριτικής Επιτροπής κ. Κοκκινίδου Ευαγγελία, εξέφρασε έντονο
προβληματισμό για το αν θα πρέπει να απονεμηθεί Α’ Βραβείο δεδομένου ότι, αφενός καμία από τις
υποβληθείσες συμμετοχές δεν διαπιστώθηκε ότι καταφέρνει να επιλύσει το σύνολο των ζητημάτων
που ανακύπτουν σε μια περιοχή μελέτης κομβικής σημασίας για τη πόλη, αφετέρου διότι η απόδοση
Α΄βραβείου δεσμεύει τον αγωνοθέτη σε εφαρμογή της επιλεγείσας μελέτης. Μετά από εκτενή
συζήτηση, συντάχθηκε με τη γενικότερη άποψη της απόδοσης 1ου βραβείου, προτάσσοντας τη
σημασία του θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, ιδιαίτερα για έργα τόσο σημαντικά για τη
πόλη όπως το συγκεκριμένο και την ανάγκη οι εφαρμοζόμενες μελέτες για έργα ιδιαίτερης σημασίας
για τη πόλη να προκύπτουν από την εφαρμογή θεσμών όπως οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί. Εξ
άλλου, ως προς την σειρά κατάταξης των μελετών που διακρίθηκαν, τόνισε την απόλυτη συμφωνία
της.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη απόφαση των μελών της επιτροπής ως προς την
απονομή των τριών βραβείων στις ακόλουθες μελέτες:
ΒΡΑΒΕΙΟ 1o η συμμετοχή με κωδικό 12282148GS
ΒΡΑΒΕΙΟ 2o η συμμετοχή με κωδικό 57872121TH
ΒΡΑΒΕΙΟ 3ο η συμμετοχή με κωδικό 06121824AV
H Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 7.1 της Διακήρυξης, προτείνει την εξαγορά
των ακόλουθων προτάσεων:
Κωδικός Συμμετοχής 12345406AR
Κωδικός συμμετοχής T81L920113
Κωδικός συμμετοχής 16451669ΤΗ
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9η Συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 13:00 μ.μ.
Κατά την ένατη συνεδρίαση η Κριτική Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων που προτείνονται για βράβευση.
Η συμμετοχή με κωδικό 12282148GS που επιλέχθηκε για το 1ο Βραβείο διαπιστώθηκε ότι πληροί
τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής.
ΒΡΑΒΕΙΟ 1o η συμμετοχή με κωδικό 12282148GS
Αρχιτεκτονική μελέτη
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Συνεργάτες:
ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΝΕΣΗ (Αρχιτέκτων Μηχανικός - Ειδικός Σύμβουλος
διαδικασίας ψηφιοποίησης – μοντελοποίησης)
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΩΗ (Συγκοινωνιολόγος -Ειδικός Σύμβουλος κυκλοφοριακής μελέτης)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Πολιτικός Μηχανικός -Ειδικός Σύμβουλος κυκλοφοριακής μελέτης)
ΒΛΑΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ (Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόμος - Ειδικός Σύμβουλος κυκλοφοριακής μελέτης)
ΒΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Ειδικός Σύμβουλος ηλεκτρομηχανολογικής
μελέτης)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
(Αρχιτέκτων
Μηχανικός
Ειδικός
Σύμβουλος
περιβαλλοντολογικής μελέτης)
ΡΑΔΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Δασολόγος - Ειδικός Σύμβουλος διαχείρισης περιβαλλοντολογικής
μελέτης)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Φυσικός - Ειδικός Σύμβουλος Τεχνολογίας Υλικών)
ΛΑΒΑΡΗ ΕΡΣΗ (Ειδικός Σύμβουλος αρχαιολόγος)
Η συμμετοχή με κωδικό 57872121TH που επιλέχθηκε για το 2ο Βραβείο διαπιστώθηκε ότι πληροί
τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής.
ΒΡΑΒΕΙΟ 2o η συμμετοχή με κωδικό 57872121TH
Αρχιτεκτονική μελέτη
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Συνεργάτες:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΚΑΜΕΑ ΦΟΙΒΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Η συμμετοχή με κωδικό 06121824AV που επιλέχθηκε για το 3ο Βραβείο διαπιστώθηκε ότι πληροί
τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής.
ΒΡΑΒΕΙΟ 3ο η συμμετοχή με κωδικό 06121824AV
Αρχιτεκτονική μελέτη:
ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗ ΑΝΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Συνεργάτες:
ΠΙΤΑΟΥΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ, Αρχιτέκτων Εσωτερικού χώρου
ΕΞΑΓΟΡΕΣ:
Κωδικός Συμμετοχής 12345406AR
Αρχιτεκτονική Μελέτη:
Χ. ΠΑΠΑΣ - Ε. ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ - Σ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - 406architects, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
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Συνεργάτες:
ΣΠΕΝΤΖΑ ΜΑΡΑ, Μελέτη φωτισμού
ΚΙΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Φυτοτεχνική Μελέτη
ΚΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
ΓΚΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, Σύμβουλος βιοκλιματικού σχεδιασμού
ΣΑΛΕΜ ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ, Σύμβουλος συγκοινωνιακής μελέτης
Κωδικός συμμετοχής T81L920113
Αρχιτεκτονική Μελέτη:
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρχιτέκτονας - Χωροτάκτης
Συνεργάτες:
ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αρχιτέκτονας – Χωροτάκτης
ΜΠΡΙΤΑΛΟΥ ΟΛΓΑ, Αρχιτέκτονας
ΓΚΟΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής
ΣΙΣΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ειδικός συνεργάτης – εικαστικός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Γραφίστρια
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ, Γραφίστρια
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ, Σχεδιάστρια
Κωδικός συμμετοχής 16451669ΤΗ
Αρχιτεκτονική Μελέτη:
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ, Αρχιτέκτονας
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΕΑΣ, Αρχιτέκτονας
Συνεργάτες:
ΤΙΓΚΑΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΙΓΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για:
1. Την επικύρωση των πρακτικών του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο
«Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής
εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης»
2. Την αποδοχή ή μη των εξαγορών των τριών προτεινόμενων μελετών».
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το περιεχόμενο των πρακτικών
του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της
πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της
πόλης», τα οποία επισυνάπτονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση παράρτημα.
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία η κα Πρόεδρος πρότεινε να
γίνει δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η πρόταση της κας Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια
παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Το με αριθ. πρωτ. 53049/09-06-2022 έγγραφο του τμήματος Τεχνικής & Γραμματειακής
Υποστήριξης του Δήμου Ηρακλείου.
2. Τα πρακτικά του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «Βιοκλιματική
ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό
κέντρο της πόλης», τα οποία επισυνάπτονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση παράρτημα.
3. Τις με αριθ. 418/2020, 508/2021, 1083/2021, 07/2022 και 378/2022 αποφάσεις της.
4. Τη συζήτηση που έγινε και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4625/2019, του Ν.4735/2020, του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τεύχος Β΄.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Επικυρώνει τα πρακτικά του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο:
«Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής
εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης», τα οποία επισυνάπτονται στο συνημμένο στην παρούσα
απόφαση παράρτημα.
Β. Την αποδοχή εξαγορών των τριών προτεινόμενων μελετών.
Γ. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων.
Δ. Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ανάρτηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr του Δήμου
Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ’ αριθ. οικ26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ένσταση απευθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου και ασκείται
με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας στην οδό Διονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός, ή με
ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία
Ηράκλειο, 20-06-2022
Η Γραμματέας
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ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ
ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνθ με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Πανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Προςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ»

1ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ
1θ Συνεδρίαςθ
Στο Ηράκλειο ςιμερα Σετάρτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 ςυνιλκε ςε τθλεδιάςκεψθ
μζςω πλατφόρμασ θ Κριτικι Επιτροπι για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό
Προςχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ
ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του Διμου
Ηρακλείου. Η επιτροπι ςυγκροτικθκε με τθν με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ 25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από τθν υπ.αρ. πρωτ. 15157/2022
πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νζο
Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
Παρόντεσ από τθν Κριτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ιταν οι κάτωκι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του
Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, κριτι «εκ προςωπικοτιτων», Πρόεδροσ
επιτροπισ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ
τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχισ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ
κακθγθτισ Ε.Μ.Π., ωσ μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
6. ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ Προςταςίασ
Νεωτζρων Μνθμείων & Κινθτϊν Πολιτιςτικϊν Αγακϊν τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων
Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Κριτθσ και ωσ Αναπλθρϊτρια του Αναπλθρωτι
ελλείποντοσ Προϊςταμζνου τθσ ίδιασ Υπθρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ του
ΥΠ.ΠΟ.Α, χωρίσ δικαίωμα ψιφου
Στθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχε θ αναπλθρϊτρια γραμματζασ τθσ κριτικισ επιτροπισ κ.
Μαρκογιαννάκθ Πολφμνια, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν
Ζργων & Μελετϊν του Διμου Ηρακλείου, για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ
Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και αφοφ διαπιςτϊκθκε ολομζλεια τθσ επιτροπισ, ο
πρόεδροσ τθσ επιτροπισ κ. Κωνςτανοσ Σακανταμθσ κιρυξε τθν ζναρξθ των εργαςιϊν.
Κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τα μζλθ ενθμερϊκθκαν για τισ 10 ςυμμετοχζσ που είχαν
υποβλθκεί και για τθν 11θ ςυμμετοχι, τθσ οποίασ εκκρεμοφςε ο εκτελωνιςμόσ λόγω
ζλλειψθσ του κωδικοφ EORI από τον Διμο Ηρακλείου, το χρονοδιάγραμμα κρίςεωσ και
ορίςτθκαν οι θμερομθνίεσ των προςεχϊν ςυναντιςεων.
Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτό το δεδομζνο, θ επιτροπι αποφάςιςε να μθν προχωριςει ςτο
πρϊτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ κρίςθσ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ζκδοςθσ του
κωδικοφ EORI και ο εκτελωνιςμόσ τθσ ςυμμετοχισ.
Τζλοσ, αποφαςίςτθκε θ ζκδοςθ βεβαιϊςεων παρουςίασ των μελϊν τθσ Κριτικισ Επιτροπισ
ςτισ ςυνεδριάςεισ από τον Πρόεδρο, προκειμζνου να καταβλθκοφν οι ςχετικζσ
αποηθμιϊςεισ και υποβλικθκαν οι βεβαιϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ υπογεγραμμζνεσ από τα
μζλθ τθσ επιτροπισ.
Η ςυνεδρίαςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 15:30 μ.μ.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ.
Ηράκλειο, 23/02/2022
Η Κριτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ
Ο Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ

Τα μζλθ τθσ επιτροπισ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του Τμιματοσ
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ κακθγθτισ Ε.Μ.Π.

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ

ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνθ με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ
25/Τ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Πανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Προςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ»

2ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ
τάδιο 1: ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ ΕΓΚΤΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΠΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ
ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ
2θ υνεδρίαςθ
το Θράκλειο ςιμερα άββατο 19 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. ςυνιλκε ςε κλειςτι
ςυνεδρίαςθ θ Κριτικι Επιτροπι για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό
Προςχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ
ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του Διμου
Θρακλείου. Θ επιτροπι ςυγκροτικθκε με τθν με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ 25/Τ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από τθν υπ.αρ. πρωτ. 22763/2022
πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 26804/2011 Τ.Π.Ε.Κ.Α., «Νζο
Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
Παρόντεσ από τθν Κριτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ιταν οι κάτωκι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του
Σμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, κριτι «εκ προςωπικοτιτων», Πρόεδροσ
επιτροπισ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχισ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΤΠΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΤΠΕΝ.
5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ
κακθγθτισ Ε.Μ.Π., ωσ μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΤΠΕΝ.
6. ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Προςταςίασ
Νεωτζρων Μνθμείων & Κινθτϊν Πολιτιςτικϊν Αγακϊν τθσ Τπθρεςίασ Νεωτζρων
Μνθμείων και Σεχνικϊν Ζργων Κριτθσ και ωσ Αναπλθρϊτρια του Αναπλθρωτι
ελλείποντοσ Προϊςταμζνου τθσ ίδιασ Τπθρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ του
ΤΠ.ΠΟ.Α, χωρίσ δικαίωμα ψιφου.

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ

τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχε ο γραμματζασ τθσ κριτικισ επιτροπισ κ. πυριδακθσ Γεϊργιοσ,
αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν του Διμου
Θρακλείου, για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
Κατά τθν δεφτερθ ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε θ αποςφράγιςθ των φακζλων
ςυμμετοχισ, ο ζλεγχοσ τθσ εμπρόκεςμθσ και ζγκυρθσ υποβολισ τουσ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
Θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ πραγματοποιικθκε ςτθν περιοχι τθσ μελζτθσ, όπου τα μζλθ τθσ
επιτροπισ πραγματοποίθςαν αυτοψία ςτον προβλεπόμενο χϊρο ανάπλαςθσ. τθ ςυνζχεια
θ επιτροπι μεταβαίνει ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, ςτθν αίκουςα
ςυνεδριάςεων ςτον α’ όροφο του κτιρίου όπου πραγματοποίθςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ολομζλεια τθσ επιτροπισ, ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ κ. Κωνςτανοσ
ακανταμθσ κιρυξε τθν ζναρξθ των εργαςιϊν.
Θ προκεςμία για τθν παραλαβι των φακζλων ςυμμετοχισ από το πρωτόκολλο του Διμου
Θρακλείου, και ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 1083/2021 (ΑΔΑ: ΨΝ1ΗΩ0Ο-ΝΣΛ) Απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκε θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ από
9/11/2021 κατά τρεισ θμζρεσ, ζλθξε τθν Σζταρτθ 9 Φεβρουαρίου 2022 και ϊρα 14.00.
υνολικά πρωτοκολλικθκαν 11 ςυμμετοχζσ μελετϊν. Σα δζματα ςυμμετοχισ παραδόκθκαν
ςτθν Επιτροπι, θ οποία λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ, ελζγχει τθν
εμπρόκεςμθ κατάκεςθ τουσ, όπωσ αυτι αποδεικνφεται με ςφραγίδα ζγκυρθσ αποςτολισ,
καταγράφει τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και αρικμεί τουσ υποβλθκζντεσ φακζλουσ
ςυμμετοχισ.
Οι ζντεκα (11) φάκελοι που παρελιφκθςαν παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΣΟΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΣΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΧΕΔΙΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΚΩΔΙΚΟ
12282148GS
16451669TH
21010277CC
12345406AR
57872121TH
08471930MS
T81L920113
Η75312468Σ
AS11772889
06121824AV
01234567XM

αρ. πρωτ.
7493
9346
10339
10337
10338
10997
11036
11132
11795
12472
17565

ημερομηνία
παραλαβήσ
31.01.2022
03.02.2022
07.02.2022
07.02.2022
07.02.2022
09.02.2022
09.02.2022
09.02.2022
11.02.2022
14.02.2022
02.03.2022

ημερομηνία
αποςτολήσ

02.02.2022
02.02.2022
02.02.2022
05.02.2022

09.02.2022
08.02.2022
05.02.2022

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ

Ακολοφκθςε θ μονογραφι των δεμάτων και θ αποςφράγιςθ τουσ, από το 1 ζωσ το 11
μονογράφοντασ όλα τα επί μζρουσ εντόσ αυτϊν ςτοιχεία. Εκτόσ από τισ πινακίδεσ και τα
τεφχθ των Σεχνικϊν Εκκζςεων με τα παραρτιματά τουσ οι φάκελοι που περιζχουν τα
ςτοιχεία των διαγωνιηομζνων, ςυςκευάηονται, αφοφ ζχουν μονογραφεί από όλα τα μζλθ
τθσ κριτικισ επιτροπισ και φυλάςςονται με ευκφνθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ. (βλ αρκ.13,
παρ. 1.α. τθσ Τ.Α.: 26804/ 2011 (ΤΠΕΚΑ), «Νζο Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν
διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ
1427Βϋ/16.06.2011).
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι κατζγραψε το περιεχόμενο των 11 υποβλθκζντων φακζλων
ςυμμετοχισ με τον χαρακτθριςτικό κωδικό ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 15 και 17
τθσ Διακιρυξθσ.
Ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ των ςυμμετοχϊν, ςυμφϊνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ
καταγράφεται ςτον ακόλουκο Πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑ 2
ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΕ
ΧΕΔΙΩΝ

ΦΑΚΕΛΟ
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Α/Α

ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ
ΚΩΔΙΚΟ

ΑΡ.
ΠΡΩΣ.

1

12282148GS

7493











2

16451669TH

9346











3

21010277CC

10339











4

12345406AR

10337











5

57872121TH

10338











6

08471930MS

10997











7

T81L920113

11036











8

Η75312468Σ

11132







X



9

AS11772889

11795







X



















10

06121824AV

12472



11

01234567XM

17565



ΣΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΗ

ΦΑΚΕΛΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Θ ςυνεδρίαςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 21:30 μ.μ.
Σο παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ.
Θράκλειο, 19/03/2022
Θ Κριτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ
Ο Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ

Σα μζλθ τθσ επιτροπισ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του Σμιματοσ
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΑΡΧΕΙΑ
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3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ κακθγθτισ Ε.Μ.Π.
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνθ με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Πανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Προςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ»

3ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ
τάδιο 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ
3θ Συνεδρίαςθ
Στο Ηράκλειο, ςιμερα Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. ςτο κτίριο τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του 1ου ορόφου, ςυνιλκε ςε
κλειςτι ςυνεδρίαςθ θ Κριτικι Επιτροπι για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό
Προςχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ
ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του Διμου
Ηρακλείου. Η επιτροπι ςυγκροτικθκε με τθν με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ 25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από τθν υπ.αρ. πρωτ. 22763/2022
πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νζο
Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
Παρόντεσ από τθν Κριτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ιταν οι κάτωκι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του
Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, κριτι «εκ προςωπικοτιτων», Πρόεδροσ
επιτροπισ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ
τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχισ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ
κακθγθτισ Ε.Μ.Π., ωσ μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
6. ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ Προςταςίασ
Νεωτζρων Μνθμείων & Κινθτϊν Πολιτιςτικϊν Αγακϊν τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων
Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Κριτθσ και ωσ Αναπλθρϊτρια του Αναπλθρωτι
ελλείποντοσ Προϊςταμζνου τθσ ίδιασ Υπθρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ του
ΥΠ.ΠΟ.Α, χωρίσ δικαίωμα ψιφου.
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Στθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχε θ αναπλθρϊτρια γραμματζασ τθσ κριτικισ επιτροπισ κ.
Μαρκογιαννακθ Πολφμνια, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων
& Μελετϊν του Διμου Ηρακλείου, για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
Κατά τθν τρίτθ ςυνεδρίαςθ ξεκίνθςε θ αξιολόγθςθ των (11) ζντεκα μελετϊν. Η Επιτροπι
προζβθ ςε μια αρχικι ανάγνωςθ όλων των ςυμμετοχϊν, εξετάηοντασ τισ υποβλθκείςεσ
πινακίδεσ ςχεδίων και τισ τεχνικζσ εκκζςεισ προκειμζνου να ςχθματίςει μια πρϊτθ εικόνα
για τισ προτάςεισ, χωρίσ να προχωριςουν ςε μεταξφ τουσ ςφγκριςθ. Οι προτάςεισ
εξετάςτθκαν κατά τον αφξοντα αρικμό που τουσ δόκθκε βάςθ πρωτοκόλλου.
Η ςυνεδρίαςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 17:30 μ.μ.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ.

Ηράκλειο, 20/03/2022
Η Κριτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ
Ο Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ

Τα μζλθ τθσ επιτροπισ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του Τμιματοσ
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ κακθγθτισ Ε.Μ.Π.
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνη με την υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Προςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ»

4ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ
τάδιο 2: ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ
4η Συνεδρίαςη
Στο Ηράκλειο, ςήμερα Παραςκευή 8 Απριλίου και ώρα 14:00 μ.μ. ςυνήλθε ςε
τηλεδιάςκεψη μζςω πλατφόρμασ, η Κριτική Επιτροπή για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό
διαγωνιςμό Προςχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και
τησ ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του
Δήμου Ηρακλείου. Η επιτροπή ςυγκροτήθηκε με την με την υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςη
τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, (ΦΕΚ 25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από την υπ.αρ. πρωτ.
22763/2022 πρόςκληςη τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργήθηκε ςφμφωνα με την Απόφαςη 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νζο
Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά την ημερομηνία δημοςίευςησ τησ προκήρυξησ του διαγωνιςμοφ.
Παρόντεσ από την Κριτική Επιτροπή Διαγωνιςμοφ ήταν οι κάτωθι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μηχανικόσ, επίκουροσ καθηγητήσ του
Τμήματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, κριτή «εκ προςωπικοτήτων», Πρόεδροσ
επιτροπήσ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, αναπληρωματικό μζλοσ, υπάλληλοσ
τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχήσ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτήσ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτήσ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπληρωτήσ
καθηγητήσ Ε.Μ.Π., ωσ μζλοσ, κριτήσ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
6. ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, Προϊςταμζνη του Τμήματοσ Προςταςίασ
Νεωτζρων Μνημείων & Κινητϊν Πολιτιςτικϊν Αγαθϊν τησ Υπηρεςίασ Νεωτζρων
Μνημείων και Τεχνικϊν Ζργων Κρήτησ και ωσ Αναπληρϊτρια του Αναπληρωτή
ελλείποντοσ Προϊςταμζνου τησ ίδιασ Υπηρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ του
ΥΠ.ΠΟ.Α, χωρίσ δικαίωμα ψήφου.
Στη ςυνεδρίαςη ςυμμετείχε ο γραμματζασ τησ κριτικήσ επιτροπήσ κ. Σπυριδακησ
Γεϊργιοσ,
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αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, υπάλληλοσ τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν του Δήμου
Ηρακλείου, για την τήρηςη των πρακτικϊν.
Κατά την τζταρτη ςυνεδρίαςη πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηςη των (7) επτά πρϊτων
μελετϊν, κατά τον αφξοντα αριθμό που τουσ δόθηκε βάςη πρωτοκόλλου.
Πριν από την λεπτομερή εξζταςη των φακζλων προηγήθηκε η ειςήγηςη τησ κ. Ηλιάκη που
εξζφραςε την άποψη ότι θ ιςτορικότθτα τθσ πλατείασ Ελευκερίασ ζχει χακεί με τουσ
μεταςχθματιςμοφσ και αναςχεδιαςμοφσ που αυτι ζχει δεχτεί. Η ςφγχρονθ πόλθ του
Ηρακλείου δεν αναπζμπει πλζον ςτθν ιςτορικι πλατεία ζτςι όπωσ αυτι πρώτα
δθμιουργικθκε. Οι ςυνκικεσ ζχουν αλλάξει, ο τρόποσ ηωισ ζχει αλλάξει και ςυνεπώσ οι
μελετθτζσ καλοφνται να προτείνουν παρζμβαςθ που αναδεικνφει τθν ιςτορικότθτα μζςω
ςφγχρονου λεξιλογίου. Ο αναςτοχαςμόσ και ςυμβιβαςμόσ μεταξφ του ςήμερα και του χθεσ
ςυγκρότηςε ιςχυρό παράγοντα τησ κρίςησ τησ επιτροπήσ.
Μετά από την ειςήγηςη η Επιτροπή εξζταςε αναλυτικά τουσ φακζλουσ ςυμμετοχήσ,
ελζγχοντασ τισ προτάςεισ ςε ςχζςη με τα κριτήρια που διατυπϊνονται ςτην Διακήρυξη,
καταγράφοντασ και αξιολογϊντασ τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα κάθε πρόταςησ.
Η ςυνεδρίαςη ολοκληρϊθηκε ςτισ 17:30 μ.μ.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ.
Ηράκλειο, 08/04/2022
Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνιςμοφ
Ο Πρόεδροσ τησ επιτροπήσ

Τα μζλη τησ επιτροπήσ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μηχανικόσ, επίκουροσ καθηγητήσ του Τμήματοσ
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ,
αναπληρωματικό μζλοσ, υπάλληλοσ τησ Δ/νςησ
Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ,
επιλαχόν μζλοσ, αναπληρωτήσ καθηγητήσ Ε.Μ.Π.
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνη με την υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Προςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ»

5ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ
τάδιο 2: ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ
5η Συνεδρίαςη
Στο Ηράκλειο, ςήμερα Σρίτη 19 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ. ςυνήλθε ςε τηλεδιάςκεψη
μζςω πλατφόρμασ, η Κριτική Επιτροπή για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό
Προςχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ
ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του Δήμου
Ηρακλείου. Η επιτροπή ςυγκροτήθηκε με την με την υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςη τησ
Οικονομικήσ Επιτροπήσ, (ΦΕΚ 25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από την υπ.αρ. πρωτ. 22763/2022
πρόςκληςη τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργήθηκε ςφμφωνα με την Απόφαςη 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νζο
Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά την ημερομηνία δημοςίευςησ τησ προκήρυξησ του διαγωνιςμοφ.
Παρόντεσ από την Κριτική Επιτροπή Διαγωνιςμοφ ήταν οι κάτωθι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μηχανικόσ, επίκουροσ καθηγητήσ του
Τμήματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, κριτή «εκ προςωπικοτήτων», Πρόεδροσ
επιτροπήσ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, αναπληρωματικό μζλοσ, υπάλληλοσ
τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχήσ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτήσ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτήσ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπληρωτήσ
καθηγητήσ Ε.Μ.Π., ωσ μζλοσ, κριτήσ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
6. ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, Προϊςταμζνη του Τμήματοσ Προςταςίασ
Νεωτζρων Μνημείων & Κινητϊν Πολιτιςτικϊν Αγαθϊν τησ Υπηρεςίασ Νεωτζρων
Μνημείων και Τεχνικϊν Ζργων Κρήτησ και ωσ Αναπληρϊτρια του Αναπληρωτή
ελλείποντοσ Προϊςταμζνου τησ ίδιασ Υπηρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ του
ΥΠ.ΠΟ.Α, χωρίσ δικαίωμα ψήφου.
Στη ςυνεδρίαςη ςυμμετείχε ο γραμματζασ τησ κριτικήσ επιτροπήσ κ. Σπυριδακησ

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ

Γεϊργιοσ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, υπάλληλοσ τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν του
Δήμου Ηρακλείου, για την τήρηςη των πρακτικϊν.
Κατά την πζμπτη ςυνεδρίαςη ολοκληρϊθηκε η αξιολόγηςη των υπολοίπων τεςςάρων
μελετϊν, κατά τον αφξοντα αριθμό που τουσ δόθηκε βάςη πρωτοκόλλου.
Η Επιτροπή εξζταςε αναλυτικά τουσ φακζλουσ ςυμμετοχήσ, ελζγχοντασ τισ προτάςεισ ςε
ςχζςη με τα κριτήρια που διατυπϊνονται ςτην Διακήρυξη, καταγράφοντασ και
αξιολογϊντασ τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα κάθε πρόταςησ.
Η ςυνεδρίαςη ολοκληρϊθηκε ςτισ 15:00 μ.μ.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ.

Ηράκλειο 19/04/2022,
Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνιςμοφ
Ο Πρόεδροσ τησ επιτροπήσ

Τα μζλη τησ επιτροπήσ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μηχανικόσ, επίκουροσ καθηγητήσ του Τμήματοσ
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ,
αναπληρωματικό μζλοσ, υπάλληλοσ τησ Δ/νςησ
Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ,
επιλαχόν μζλοσ, αναπληρωτήσ καθηγητήσ Ε.Μ.Π.

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ

ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνη με την υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Προςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ»

6ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ
τάδιο 2: ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ
6η Συνεδρίαςη
Στο Ηράκλειο, ςήμερα Πζμπτη 28 Απριλίου και ώρα 15:00 μ.μ. ςυνήλθε ςε τηλεδιάςκεψη
μζςω πλατφόρμασ, η Κριτική Επιτροπή για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό
Προςχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ
ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του Δήμου
Ηρακλείου. Η επιτροπή ςυγκροτήθηκε με την με την υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςη τησ
Οικονομικήσ Επιτροπήσ, (ΦΕΚ 25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από την υπ.αρ. πρωτ. 22763/2022
πρόςκληςη τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργήθηκε ςφμφωνα με την Απόφαςη 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νζο
Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά την ημερομηνία δημοςίευςησ τησ προκήρυξησ του διαγωνιςμοφ.
Παρόντεσ από την Κριτική Επιτροπή Διαγωνιςμοφ ήταν οι κάτωθι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μηχανικόσ, επίκουροσ καθηγητήσ του
Τμήματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, κριτή «εκ προςωπικοτήτων», Πρόεδροσ
επιτροπήσ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, αναπληρωματικό μζλοσ, υπάλληλοσ
τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχήσ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτήσ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτήσ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπληρωτήσ
καθηγητήσ Ε.Μ.Π., ωσ μζλοσ, κριτήσ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
6. ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, Προϊςταμζνη του Τμήματοσ Προςταςίασ
Νεωτζρων Μνημείων & Κινητϊν Πολιτιςτικϊν Αγαθϊν τησ Υπηρεςίασ Νεωτζρων
Μνημείων και Τεχνικϊν Ζργων Κρήτησ και ωσ Αναπληρϊτρια του Αναπληρωτή
ελλείποντοσ Προϊςταμζνου τησ ίδιασ Υπηρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ του
ΥΠ.ΠΟ.Α., χωρίσ δικαίωμα ψήφου.

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ

Στη ςυνεδρίαςη ςυμμετείχε ο γραμματζασ τησ κριτικήσ επιτροπήσ κ. Σπυριδακησ Γεϊργιοσ,
αρχιτζκτονασ μηχανικόσ, υπάλληλοσ τησ Δ/νςησ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν του Δήμου
Ηρακλείου, για την τήρηςη των πρακτικϊν.
Κατά την ζκτη ςυνεδρίαςη ξεκίνηςε την αναλυτική ςυγκριτική αξιολόγηςη των ςυμμετοχϊν
που ανταποκρίνονται πιο ολοκληρωμζνα ςτα κριτήρια του διαγωνιςμοφ. Η επιτροπή
εξζταςε ςχολαςτικά τα ςχεδία και την τεχνική ζκθεςη τησ κάθε πρόταςησ προςπαθϊντασ να
κατανοήςει τισ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ. Πραγματοποιήθηκε εκτενήσ ςχολιαςμόσ ςε κάθε
μελζτη από τουσ κριτζσ καθϊσ και από την εκπρόςωπο του ΥΠΠΟΑ.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ.

Ηράκλειο, 28 /04/2022
Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνιςμοφ
Ο Πρόεδροσ τησ επιτροπήσ

Τα μζλη τησ επιτροπήσ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μηχανικόσ, επίκουροσ καθηγητήσ του Τμήματοσ
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μηχανικόσ, ελεφθεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ,
αναπληρωματικό μζλοσ, υπάλληλοσ τησ Δ/νςησ
Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μηχανικόσ,
επιλαχόν μζλοσ, αναπληρωτήσ καθηγητήσ Ε.Μ.Π.

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ
ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνθ με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Πανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Προςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ»

7ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ
τάδιο 2: ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ
7θ Συνεδρίαςθ
Στο Ηράκλειο, ςιμερα Σετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 15:00 π.μ. ςυνιλκε ςε τθλεδιάςκεψθ
μζςω πλατφόρμασ, θ Κριτικι Επιτροπι για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό
Προςχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ
ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του Διμου
Ηρακλείου. Η επιτροπι ςυγκροτικθκε με τθν με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ 25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από τθν υπ.αρ. πρωτ. 22763/2022
πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νζο
Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
Παρόντεσ από τθν Κριτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ιταν οι κάτωκι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του
Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, κριτι «εκ προςωπικοτιτων», Πρόεδροσ
επιτροπισ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ
τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχισ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ
κακθγθτισ Ε.Μ.Π., ωσ μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
6. ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ Προςταςίασ
Νεωτζρων Μνθμείων & Κινθτϊν Πολιτιςτικϊν Αγακϊν τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων
Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Κριτθσ και ωσ Αναπλθρϊτρια του Αναπλθρωτι
ελλείποντοσ Προϊςταμζνου τθσ ίδιασ Υπθρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ, χωρίσ
δικαίωμα ψιφου του ΥΠ.ΠΟ.Α

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ
Στθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχε ο γραμματζασ τθσ κριτικισ επιτροπισ κ. Σπυριδακθσ Γεϊργιοσ,
αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν του Διμου
Ηρακλείου, για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
Κατά τθν ζβδομθ ςυνεδρίαςθ ολοκλιρωςε τθν αναλυτικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των
ςυμμετοχϊν που ανταποκρίνονται πιο ολοκλθρωμζνα ςτα κριτιρια του διαγωνιςμοφ. Η
επιτροπι εξζταςε ςχολαςτικά τα ςχεδία και τθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ κάκε πρόταςθσ.
Πραγματοποιικθκε εκτενισ ςχολιαςμόσ ςε κάκε μελζτθ από τουσ κριτζσ κακϊσ και από τθν
εκπρόςωπο του ΥΠΠΟΑ.
Η επιτροπι κατζλθξε ομόφωνα να προκρικοφν για περαιτζρω ςυηιτθςθ οι παρακάτω 6
ςυμμετοχζσ:
12282148GS 16451669ΣΗ 12345406AR 57872121ΣΗ T81L920113 06121824AV
Η διατφπωςθ κρίςεων για τισ ςυμμετοχζσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα που
επιςυνάπτεται ςτο Συγκεντρωτικό Συνοπτικό Πρακτικό.
Η ςυνεδρίαςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 17:30 μ.μ.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ.
Ηράκλειο, 04/05/2022
Η Κριτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ
Ο Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ

Τα μζλθ τθσ επιτροπισ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του Τμιματοσ
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ κακθγθτισ Ε.Μ.Π.

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ

ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνθ με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Πανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Προςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ»

8ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ
τάδιο 2: ΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ
8θ Συνεδρίαςθ
Στο Ηράκλειο, ςιμερα Παραςκευή 13 Μαΐου και ώρα 15:00 μ.μ. ςυνιλκε ςε τθλεδιάςκεψθ
μζςω πλατφόρμασ, θ Κριτικι Επιτροπι για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό
Προςχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ
ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του Διμου
Ηρακλείου. Η επιτροπι ςυγκροτικθκε με τθν με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ 25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από τθν υπ.αρ. πρωτ. 22763/2022
πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νζο
Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
Παρόντεσ από τθν Κριτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ιταν οι κάτωκι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του
Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, κριτι «εκ προςωπικοτιτων», Πρόεδροσ
επιτροπισ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ
τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχισ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ
κακθγθτισ Ε.Μ.Π., ωσ μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΠΕΝ.
6. ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ Προςταςίασ
Νεωτζρων Μνθμείων & Κινθτϊν Πολιτιςτικϊν Αγακϊν τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων
Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Κριτθσ και ωσ Αναπλθρϊτρια του Αναπλθρωτι
ελλείποντοσ Προϊςταμζνου τθσ ίδιασ Υπθρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ του
ΥΠ.ΠΟ.Α, χωρίσ δικαίωμα ψιφου.
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Παρϊν και ο γραμματζασ τθσ κριτικισ επιτροπισ κ. Σπυριδακθσ Γεϊργιοσ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν του Διμου Ηρακλείου, για
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
Κατά τθν όγδοθ ςυνεδρίαςθ θ Κριτικι Επιτροπι αςχολικθκε με τισ ζξι επικρατζςτερεσ
προτάςεισ, ανατρζχοντασ με λεπτομερι ανάγνωςθ ςτα ςχζδια και ςτα κείμενα των
μελετϊν:
Επιςθμάνκθκε ο βακμόσ ανταπόκριςισ τουσ ςτα κριτιρια που τζκθκαν από τθν Προκιρυξθ
αλλά και τα ειδικότερα ςθμεία που χαρακτθρίηουν κάκε μελζτθ ςε ςχζςθ με:
α) τθ γενικι ςφλλθψθ/κεντρικι ιδζα
χαρακτθρίηουν,

και

αρχιτεκτονικζσ ποιότθτεσ που τθν

β) το βακμό απόκριςθσ ςτο κυρίαρχο ηθτοφμενο του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ και τον
τρόπο που αυτό καταδεικνφεται μζςω τθσ πρόταςθσ,
γ) τθν ερμθνεία και τρόπο ανάδειξθσ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ περιοχισ μελζτθσ
δ) τθν κυκλοφοριακι πρόταςθ για τθν άμεςθ και τθν ευρφτερθ περιοχι
ε) τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ των επί μζρουσ προτεινόμενων ςτοιχείων
ςτ) άλλα κετικά/αρνθτικά επιμζρουσ ςθμεία κάκε μελζτθσ (προτεινόμενα υλικά,
κλίμακα κλπ)
η) Τθν εκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ
Μετά από ειςιγθςθ τθσ κ. Ηλιάκθ, εκπρόςωποσ του ΥΠ.ΠΟ.Α (παράρτθμα ΙΙ), όπου
αναφζρκθκε ςτθν ιςτορικότθτα τθσ περιοχισ, θ επιτροπι αποδζχεται ότι θ ιςτορικότθτα τθσ
πλατείασ Ελευκερίασ ζχει χακεί με τουσ μεταςχθματιςμοφσ και αναςχεδιαςμοφσ που αυτι
ζχει δεχτεί. Η ςφγχρονθ πόλθ του Ηρακλείου δεν αναπζμπει πλζον ςτθν ιςτορικι πλατεία
ζτςι όπωσ αυτι πρϊτα δθμιουργικθκε. Οι ςυνκικεσ ζχουν αλλάξει, ο τρόποσ ηωισ ζχει
αλλάξει και ςυνεπϊσ οι μελετθτζσ καλοφνται να προτείνουν παρζμβαςθ που αναδεικνφει
τθν ιςτορικότθτα μζςω ςφγχρονου λεξιλογίου. Ο αναςτοχαςμόσ και ςυμβιβαςμόσ μεταξφ
του ςιμερα και του χκεσ ςυγκρότθςε ιςχυρό παράγοντα τθσ κρίςθσ τθσ επιτροπισ.
Η περιβαλλοντικι προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ αποτζλεςε τον δεφτερο ιςχυρό παράγοντα
κρίςθσ. Η προςζγγιςθ και θ λεπτομζρεια ςτθν οποία υπειςζρχονται οι μελζτεσ που
κατατζκθκαν, ςε ςχζςθ με αυτι τθν καίρια παράμετρο του ςχεδιαςμοφ, διζφερε πολφ από
τθν μία ςτθν άλλθ ενϊ θ επιτροπι δεν εντόπιςε κάποια μελζτθ που να απαντά με ςαφινεια
ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ του προβλιματοσ του περιβαλλοντικοφ αςτικοφ ςχεδιαςμοφ.
Πραγματοποιικθκε αναλυτικι εξζταςθ των προτάςεων και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μεταξφ
τουσ, με επιςιμανςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε μιασ και τισ δυνατότθτεσ τυχόν
αναγκαίασ προςαρμογισ χωρίσ να προκφπτει αλλοίωςθ του πνεφματοσ τθσ υποβλθκείςασ
πρόταςθσ. Κάκε κριτισ ανζπτυξε επιχειρθματολογία ωσ προσ το βακμό ανταπόκριςθσ τθσ
κάκε μελζτθσ ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ και εξζφραςε τθν προςωπικι του άποψθ για τθ
ςειρά αξιολόγθςθσ/ κατάταξθσ των 6 αυτϊν ςυμμετοχϊν. Οι μελζτεσ που τελικά
προτείνονται για βράβευςθ και εξαγορζσ ξεχϊριςαν από τισ υπόλοιπεσ μζςω ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ ωσ προσ τθν πλθρότθτά τουσ ςε ςχζςθ και με τισ άλλεσ παραμζτρουσ /
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κριτιρια του ςχεδιαςμοφ και τελικά κατατάχκθκαν ςε αξιολογικι ςειρά.
Παρά τα ενδιαφζροντα επιμζρουσ ςθμεία που αυτζσ περιζχουν κακϊσ και τον πλιρθ και
εντυπωςιακό τρόπο παρουςίαςθσ τουσ, τα μζλθ τθσ επιτροπισ ςυηιτθςαν εκτενϊσ ςχετικά
με το αν ςε κάποια από αυτζσ κα μποροφςε να αποδοκεί το πρϊτο βραβείο. Η τελικι
απόφαςθ των κριτϊν διαμορφϊκθκε ςυνυπολογίηοντασ τθ ςθμαςία του κεςμοφ των
αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και τθσ δυναμικισ που τα αποτελζςματά τουσ προςφζρουν
για τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςυνολικοφ οράματοσ για τθν περιοχι μελζτθσ.
Στο ςθμείο αυτό το μζλοσ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ κ. Κοκκινίδου Ευαγγελία, εξζφραςε
ζντονο προβλθματιςμό για το αν κα πρζπει να απονεμθκεί Α’ Βραβείο δεδομζνου ότι,
αφενόσ καμία από τισ υποβλθκείςεσ ςυμμετοχζσ δεν διαπιςτϊκθκε ότι καταφζρνει να
επιλφςει το ςφνολο των ηθτθμάτων που ανακφπτουν ςε μια περιοχι μελζτθσ κομβικισ
ςθμαςίασ για τθ πόλθ, αφετζρου διότι θ απόδοςθ Αϋβραβείου δεςμεφει τον αγωνοκζτθ ςε
εφαρμογι τθσ επιλεγείςασ μελζτθσ. Μετά από εκτενι ςυηιτθςθ, ςυντάχκθκε με τθ
γενικότερθ άποψθ τθσ απόδοςθσ 1ου βραβείου, προτάςςοντασ τθ ςθμαςία του κεςμοφ των
Αρχιτεκτονικϊν Διαγωνιςμϊν, ιδιαίτερα για ζργα τόςο ςθμαντικά για τθ πόλθ όπωσ το
ςυγκεκριμζνο και τθν ανάγκθ οι εφαρμοηόμενεσ μελζτεσ για ζργα ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για
τθ πόλθ να προκφπτουν από τθν εφαρμογι κεςμϊν όπωσ οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνιςμοί. Εξ
άλλου, ωσ προσ τθν ςειρά κατάταξθσ των μελετϊν που διακρίκθκαν, τόνιςε τθν απόλυτθ
ςυμφωνία τθσ.
Η διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε με τθν ομόφωνθ απόφαςθ των μελϊν τθσ επιτροπισ ωσ προσ
τθν απονομι των τριϊν βραβείων ςτισ ακόλουκεσ μελζτεσ:
1ο Βραβείο: ςυμμζτοχθ με τον κωδικό 12282148GS
2ο Βραβείο: ςυμμζτοχθ με τον κωδικό 57872121ΣΗ
3ο Βραβείο: ςυμμζτοχθ με τον κωδικό 06121824AV
Η Κριτικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το άρκρο 7.1 τθσ Διακιρυξθσ, προτείνει τθν
εξαγορά των ακολοφκων προτάςεων:
Συμμετοχι με τον κωδικό 12345406AR
Συμμετοχι με τον κωδικό T81L920113
Συμμετοχι με τον κωδικό 16451669ΣΗ
Η διατφπωςθ κρίςεων για τισ ςυμμετοχζσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Παράρτθμα που
επιςυνάπτεται ςτο Συγκεντρωτικό Συνοπτικό Πρακτικό.
Η ςυνεδρίαςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 17:30 μ.μ.
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ.

Ηράκλειο, 13/05/2022
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Η Κριτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ
Ο Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ

Τα μζλθ τθσ επιτροπισ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του Τμιματοσ
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ κακθγθτισ Ε.Μ.Π.
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνθ με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ
25/Τ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Πανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Προςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ»

9 ΠΡΑΚΣΙΚΟ
ο

τάδιο 3: ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
9θ υνεδρίαςθ
το Θράκλειο, ςιμερα Παραςκευή 20 Μαΐου και ώρα 13:00 μ.μ. ςτο κτίριο τθσ Δ/νςθσ
Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του 1ου ορόφου, ςυνιλκε ςε
κλειςτι ςυνεδρίαςθ θ Κριτικι Επιτροπι για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό
Προςχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ
ευρφτερησ περιοχήσ τησ ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του Διμου
Θρακλείου. Θ επιτροπι ςυγκροτικθκε με τθν με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ 25/Τ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από τθν υπ.αρ. πρωτ. 22763/2022
πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 26804/2011 Τ.Π.Ε.Κ.Α., «Νζο
Πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
Παρόντεσ από τθν Κριτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ιταν οι κάτωκι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του
Σμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, κριτι «εκ προςωπικοτιτων», Πρόεδροσ
επιτροπισ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχισ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΤΠΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΤΠΕΝ.
1. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μθχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ
κακθγθτισ χολισ Αρχιτεκτόνων μθχανικϊν Ε.Μ.Π., ωσ μζλοσ, κριτισ εκ του
καταλόγου κριτϊν του ΤΠΕΝ.
τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχε θ κ. Ηλιάκη Γεωργία, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, Προϊςταμζνθ
του Σμιματοσ Προςταςίασ Νεωτζρων Μνθμείων & Κινθτϊν Πολιτιςτικϊν Αγακϊν τθσ
Τπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων και Σεχνικϊν Ζργων Κριτθσ και ωσ Αναπλθρϊτρια του
Αναπλθρωτι ελλείποντοσ Προϊςταμζνου τθσ ίδιασ Τπθρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ του
ΤΠ.ΠΟ.Α, χωρίσ δικαίωμα ψιφου.
Παρϊν και ο γραμματζασ τθσ κριτικισ επιτροπισ κ. πυριδακθσ Γεϊργιοσ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν του Διμου Θρακλείου, για
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
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Κατά τθν ζνατθ ςυνεδρίαςθ θ Κριτικι Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ των
φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των διαγωνιηομζνων που προτείνονται για
βράβευςθ.
Θ ςυμμετοχι με κωδικό 12282148GS που επιλζχκθκε για το 1ο Βραβείο διαπιςτϊκθκε ότι
πλθροί τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική μελζτη:
ΓΙΑΝΝΟΤΣΟ ΙΩΑΝΝΘ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
υνεργάτεσ:
ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΘΝΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ ΜΑΝΕΘ (Αρχιτζκτων Μθχανικόσ - Ειδικόσ φμβουλοσ
διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ – μοντελοποίθςθσ)
ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΤ ΗΩΘ (υγκοινωνιολόγοσ -Ειδικόσ φμβουλοσ κυκλοφοριακισ μελζτθσ)
ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΚΘ ΜΑΡΙΑ (Πολιτικόσ Μθχανικόσ -Ειδικόσ φμβουλοσ κυκλοφοριακισ μελζτθσ)
ΒΛΑΣΟ ΘΑΝΟ (υγκοινωνιολόγοσ - Πολεοδόμοσ - Ειδικόσ φμβουλοσ κυκλοφοριακισ
μελζτθσ)
ΒΟΒΟ ΠΑΝΑΓΘ (Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ - Ειδικόσ φμβουλοσ θλεκτρομθχανολογικισ
μελζτθσ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘ ΑΛΚΙΒΙΑΔΘ (Αρχιτζκτων Μθχανικόσ - Ειδικόσ φμβουλοσ
περιβαλλοντολογικισ μελζτθσ)
ΡΑΔΟΓΛΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΘ (Δαςολόγοσ - Ειδικόσ φμβουλοσ διαχείριςθσ περιβαλλοντολογικισ
μελζτθσ)
ΠΑΠΑΗΟΓΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΘ (Φυςικόσ - Ειδικόσ φμβουλοσ Σεχνολογίασ Τλικϊν)
ΛΑΒΑΡΘ ΕΡΘ (Ειδικόσ φμβουλοσ αρχαιολόγοσ)
Θ ςυμμετοχι με κωδικό 57872121TH που επιλζχκθκε για το 2ο Βραβείο διαπιςτϊκθκε ότι
πλθροί τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική μελζτη
ΔΘΜΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
υνεργάτεσ:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΘ ΒΑΙΛΙΚΘ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
ΚΑΜΕΑ ΦΟΙΒΘ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
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Θ ςυμμετοχι με κωδικό 06121824AV που επιλζχκθκε για το 3ο Βραβείο διαπιςτϊκθκε ότι
πλθροί τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική μελζτη:
ΝΕΡΑΣΗΟΤΛΘ ΑΝΝΑ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
ΜΑΪΣΡΑΛΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
υνεργάτεσ:
ΠΙΣΑΟΤΛΘ ΕΒΑΣΘ, Αρχιτζκτων Εςωτερικοφ χϊρου

H Κριτικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το άρκρο 7.1 τθσ Διακιρυξθσ, προτείνει για
εξαγορά τισ ακόλουκεσ μελζτεσ:
Εξαγορά κωδικόσ 12345406AR:
Θ ςυμμετοχι με κωδικό 12345406AR που επιλζχκθκε για εξαγορά διαπιςτϊκθκε ότι πλθροί
τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική Μελζτη:
Χ. ΠΑΠΑ - Ε. ΜΟΧΟΒΑΚΟΤ - . ΑΜΠΑΣΗΟΓΛΟΤ - 406architects, Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοί
υνεργάτεσ:
ΠΕΝΣΗΑ ΜΑΡΑ, Μελζτθ φωτιςμοφ
ΚΙΚΙΔΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ, Φυτοτεχνικι Μελζτθ
ΚΙΚΙΔΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ, Θλεκτρομθχανολογικι Μελζτθ
ΓΚΙΑΣΑ ΜΑΡΙΑ, φμβουλοσ βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ
ΑΛΕΜ ΑΜΟΤΕΛ ΑΛΕΞΙΟ, φμβουλοσ ςυγκοινωνιακισ μελζτθσ
Εξαγορά κωδικόσ T81L920113
Θ ςυμμετοχι με κωδικό T81L920113 που επιλζχκθκε για εξαγορά διαπιςτϊκθκε ότι πλθροί
τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική Μελζτη:
ΠΕΣΡΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αρχιτζκτονασ - Χωροτάκτθσ
υνεργάτεσ:
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ΓΚΟΤΜΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ, Αρχιτζκτονασ – Χωροτάκτθσ
ΜΠΡΙΣΑΛΟΤ ΟΛΓΑ, Αρχιτζκτονασ
ΓΚΟΜΕΛΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ, Φοιτιτρια Αρχιτεκτονικισ
ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Φοιτιτρια Αρχιτεκτονικισ
ΙΚΑΚΘ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, Φοιτιτρια Αρχιτεκτονικισ
ΑΠΟΣΟΛΑΚΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ, Ειδικόσ ςυνεργάτθσ – εικαςτικόσ
ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ, Γραφίςτρια
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΝΝΑ, Γραφίςτρια
ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ ΟΦΙΑ, χεδιάςτρια

Εξαγορά κωδικόσ 16451669ΣΗ
Θ ςυμμετοχι με κωδικό 16451669ΣΗ που επιλζχκθκε για εξαγορά διαπιςτϊκθκε ότι πλθροί
τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική Μελζτη:
ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΜΑΝΟ, Αρχιτζκτονασ
ΧΑΙΡΕΣΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΡΦΕΑ, Αρχιτζκτονασ
υνεργάτεσ:
ΣΙΓΚΑ ΛΤΙΜΑΧΟ
ΓΡΤΛΛΑΚΘ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΘΜΘΣΡΑ
ΣΙΓΔΙΝΟ ΣΕΦΑΝΟ
ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΘ ΝΙΚΟ
ΒΕΛΟΤΔΙΟ ΓΙΩΡΓΟ
Θ ςυνεδρίαςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 17:30 μ.μ.
Σο παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ.
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Θράκλειο, 20/05/2022
Θ Κριτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ
Ο Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ

Σα μζλθ τθσ επιτροπισ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του
Σμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, αναπλθρωματικό μζλοσ,
υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων &
Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ
κακθγθτισ Ε.Μ.Π.
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνθ με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Ρανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Ρροςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ»

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ – ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ
Στο Θράκλειο, ςτο κτίριο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, ςτθν αίκουςα
ςυνεδριάςεων του 1ου ορόφου, ςυνιλκε ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ (με δια ηϊςθσ
παρουςία) και ςε διαδικτυακζσ ςυνεδριάςεισ (μζςω πλατφόρμασ ZOOM), θ Κριτικι
Επιτροπι για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό Προςχεδίων με τίτλο
«Βιοκλιματική ανάπλαςη τησ πλατείασ Ελευθερίασ και τησ ευρφτερησ περιοχήσ τησ
ανατολικήσ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τησ πόλησ» του Διμου Θρακλείου. Θ επιτροπι
ςυγκροτικθκε με τθν με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ,
(ΦΕΚ 25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) μετά από τθν υπ.αρ. πρωτ. 22763/2022 πρόςκλθςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργικθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 26804/2011 Υ.Ρ.Ε.Κ.Α., «Νζο
Ρλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν
μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ 1427Βϋ/16.06.2011) και τισ λοιπζσ ιςχφουςεσ
διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
Ραρόντεσ από τθν Κριτικι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ιταν οι κάτωκι:
1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του
Τμιματοσ Αρχιτεκτόνων του ΑΡΘ, κριτι «εκ προςωπικοτιτων», Ρρόεδροσ
επιτροπισ.
2. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ
τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, εκπρόςωποσ Διοργανϊτριασ Αρχισ
3. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΡΕΝ.
4. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ
μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΡΕΝ.
5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων μθχανικόσ ΕΜΡ, επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ
κακθγθτισ Ε.Μ.Ρ., ωσ μζλοσ, κριτισ εκ του καταλόγου κριτϊν του ΥΡΕΝ.
6. ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Ρροςταςίασ
Νεωτζρων Μνθμείων & Κινθτϊν Ρολιτιςτικϊν Αγακϊν τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων
Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Κριτθσ και ωσ Αναπλθρϊτρια του Αναπλθρωτι
ελλείποντοσ Ρροϊςταμζνου τθσ ίδιασ Υπθρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ, χωρίσ
δικαίωμα ψιφου του ΥΡ.ΡΟ.Α
Στισ ςυνεδριάςεισ ςυμμετείχε ο γραμματζασ τθσ κριτικισ επιτροπισ κ. Σπυριδακθσ
Γεϊργιοσ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν του
Διμου Θρακλείου, για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.
1η υνεδρίαςη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ Σετάρτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00
Κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τα μζλθ ενθμερϊκθκαν για τισ 10 ςυμμετοχζσ που είχαν
υποβλθκεί και για τθν 11θ ςυμμετοχι, τθσ οποίασ εκκρεμοφςε ο εκτελωνιςμόσ λόγω
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ζλλειψθσ του κωδικοφ EORI από τον Διμο Θρακλείου, το χρονοδιάγραμμα κρίςεωσ και
ορίςτθκαν οι θμερομθνίεσ των προςεχϊν ςυναντιςεων.
Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτό το δεδομζνο, θ επιτροπι αποφάςιςε να μθν προχωριςει ςτο
πρϊτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ κρίςθσ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ζκδοςθσ του
κωδικοφ EORI και ο εκτελωνιςμόσ τθσ ςυμμετοχισ.
Τζλοσ, αποφαςίςτθκε θ ζκδοςθ βεβαιϊςεων παρουςίασ των μελϊν τθσ Κριτικισ Επιτροπισ
ςτισ ςυνεδριάςεισ από τον Ρρόεδρο, προκειμζνου να καταβλθκοφν οι ςχετικζσ
αποηθμιϊςεισ και υποβλικθκαν οι βεβαιϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ υπογεγραμμζνεσ από τα
μζλθ τθσ επιτροπισ.
2η υνεδρίαςη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ άββατο 19 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά τθν δεφτερθ ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε θ αποςφράγιςθ των φακζλων
ςυμμετοχισ, ο ζλεγχοσ τθσ εμπρόκεςμθσ και ζγκυρθσ υποβολισ τουσ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
Συνολικά πρωτοκολλικθκαν 11 ςυμμετοχζσ μελετϊν. Τα δζματα ςυμμετοχισ παραδόκθκαν
ςτθν Επιτροπι, θ οποία λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ, ελζγχει τθν
εμπρόκεςμθ κατάκεςθ τουσ, όπωσ αυτι αποδεικνφεται με ςφραγίδα ζγκυρθσ αποςτολισ,
καταγράφει τα υποβαλλόμενα ςτοιχεία και αρικμεί τουσ υποβλθκζντεσ φακζλουσ
ςυμμετοχισ.
Οι ζντεκα (11) φάκελοι που παρελιφκθςαν παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα 1:
ΡΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΣΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΧΕΔΙΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΚΩΔΙΚΟ
12282148GS
16451669TH
21010277CC
12345406AR
57872121TH
08471930MS
T81L920113
Η75312468Τ
AS11772889
06121824AV
01234567XM

αρ. πρωτ.
7493
9346
10339
10337
10338
10997
11036
11132
11795
12472
17565

ημερομηνία
παραλαβήσ
31.01.2022
03.02.2022
07.02.2022
07.02.2022
07.02.2022
09.02.2022
09.02.2022
09.02.2022
11.02.2022
14.02.2022
02.03.2022

ημερομηνία
αποςτολήσ

02.02.2022
02.02.2022
02.02.2022
05.02.2022

09.02.2022
08.02.2022
05.02.2022

Ακολοφκθςε θ μονογραφι των δεμάτων και θ αποςφράγιςθ τουσ, από το 1 ζωσ το 11
μονογράφοντασ όλα τα επί μζρουσ εντόσ αυτϊν ςτοιχεία. Εκτόσ από τισ πινακίδεσ και τα
τεφχθ των Τεχνικϊν Εκκζςεων με τα παραρτιματά τουσ οι φάκελοι που περιζχουν τα
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ςτοιχεία των διαγωνιηομζνων, ςυςκευάηονται, αφοφ ζχουν μονογραφεί από όλα τα μζλθ
τθσ κριτικισ επιτροπισ και φυλάςςονται με ευκφνθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ. (βλ αρκ.13,
παρ. 1.α. τθσ Υ.Α.: 26804/ 2011 (ΥΡΕΚΑ), «Νζο Ρλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν
διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ
1427Βϋ/16.06.2011).
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι κατζγραψε το περιεχόμενο των 11 υποβλθκζντων φακζλων
ςυμμετοχισ με τον χαρακτθριςτικό κωδικό ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 15 και 17
τθσ Διακιρυξθσ.
Ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ των ςυμμετοχϊν, ςυμφϊνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ
καταγράφεται ςτον ακόλουκο Ρίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑ 2
ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΕ
ΧΕΔΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΗ

ΦΑΚΕΛΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ

ΦΑΚΕΛΟ
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Α/Α

ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ
ΚΩΔΙΚΟ

ΑΡ.
ΠΡΩΣ.

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΑΡΧΕΙΑ

1

12282148GS

7493











2

16451669TH

9346











3

21010277CC

10339











4

12345406AR

10337











5

57872121TH

10338











6

08471930MS

10997











7

T81L920113

11036











8

Η75312468Τ

11132







X



9

AS11772889

11795







X



10

06121824AV

12472











11

01234567XM

17565











3η υνεδρίαςη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά τθν τρίτθ ςυνεδρίαςθ ξεκίνθςε θ αξιολόγθςθ των (11) ζντεκα μελετϊν. Θ Επιτροπι
προζβθ ςε μια αρχικι ανάγνωςθ όλων των ςυμμετοχϊν, εξετάηοντασ τισ υποβλθκείςεσ
πινακίδεσ ςχεδίων και τισ τεχνικζσ εκκζςεισ προκειμζνου να ςχθματίςει μια πρϊτθ εικόνα
για τισ προτάςεισ, χωρίσ να προχωριςουν ςε μεταξφ τουσ ςφγκριςθ. Οι προτάςεισ
εξετάςτθκαν κατά τον αφξοντα αρικμό που τουσ δόκθκε βάςθ πρωτοκόλλου.
4η υνεδρίαςη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ Παραςκευή 8 Απριλίου και ώρα 14:00 μ.μ.
Κατά τθν τζταρτθ ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε θ αξιολόγθςθ των (7) επτά πρϊτων
μελετϊν, κατά τον αφξοντα αρικμό που τουσ δόκθκε βάςθ πρωτόκολλου.
Ρριν από τθν λεπτομερι εξζταςθ των φακζλων προθγικθκε θ ειςιγθςθ τθσ κ. Θλιάκθ που
εξζφραςε τθν άποψθ ότι θ ιςτορικότθτα τθσ πλατείασ Ελευκερίασ ζχει χακεί με τουσ
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μεηαζχημαηιζμούς και αναζχεδιαζμούς που αυηή έχει δεχηεί. Η ςφγχρονθ πόλθ του
Ηρακλείου δεν αναπζμπει πλζον ςτθν ιςτορικι πλατεία ζτςι όπωσ αυτι πρώτα
δθμιουργικθκε. Οι ςυνκικεσ ζχουν αλλάξει, ο τρόποσ ηωισ ζχει αλλάξει και ςυνεπώσ οι
μελετθτζσ καλοφνται να προτείνουν παρζμβαςθ που αναδεικνφει τθν ιςτορικότθτα μζςω
ςφγχρονου λεξιλογίου. Ο αναςτοχαςμόσ και ςυμβιβαςμόσ μεταξφ του ςιμερα και του χκεσ
ςυγκρότθςε ιςχυρό παράγοντα τθσ κρίςθσ τθσ επιτροπισ.
Μετά από τθν ειςιγθςθ θ Επιτροπι εξζταςε αναλυτικά τουσ φακζλουσ ςυμμετοχισ,
ελζγχοντασ τισ προτάςεισ ςε ςχζςθ με τα κριτιρια που διατυπϊνονται ςτθν Διακιρυξθ,
καταγράφοντασ και αξιολογϊντασ τα προτεριματα και τα μειονεκτιματα κάκε πρόταςθσ.
5η υνεδρίαςη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ Σρίτη 19 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά τθν πζμπτθ ςυνεδρίαςθ ολοκλθρϊκθκε θ αξιολόγθςθ των υπολοίπων τεςςάρων
μελετϊν, κατά τον αφξοντα αρικμό που τουσ δόκθκε βάςθ πρωτοκόλλου.
Θ Επιτροπι εξζταςε αναλυτικά τουσ φακζλουσ ςυμμετοχισ, ελζγχοντασ τισ προτάςεισ ςε
ςχζςθ με τα κριτιρια που διατυπϊνονται ςτθν Διακιρυξθ, καταγράφοντασ και
αξιολογϊντασ τα προτεριματα και τα μειονεκτιματα κάκε πρόταςθσ.
6η υνεδρίαςη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ Πζμπτη 28 Απριλίου και ώρα 15:00 μ.μ.
Κατά τθν ζκτθ ςυνεδρίαςθ ξεκίνθςε τθν αναλυτικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των ςυμμετοχϊν
που ανταποκρίνονται πιο ολοκλθρωμζνα ςτα κριτιρια του διαγωνιςμοφ. Θ επιτροπι
εξζταςε ςχολαςτικά τα ςχεδία και τθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ κάκε πρόταςθσ προςπακϊντασ να
κατανοιςει τισ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ. Ρραγματοποιικθκε εκτενισ ςχολιαςμόσ ςε κάκε
μελζτθ από τουσ κριτζσ κακϊσ και από τθν εκπρόςωπο του ΥΡΡΟΑ.
7η υνεδρίαςη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ Σετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 15:00 π.μ.
Κατά τθν ζβδομθ ςυνεδρίαςθ ολοκλιρωςε τθν αναλυτικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των
ςυμμζτοχων που ανταποκρίνονται πιο ολοκλθρωμζνα ςτα κριτιρια του διαγωνιςμοφ. Θ
επιτροπι εξζταςε ςχολαςτικά τα ςχεδία και τθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ κάκε πρόταςθσ
προςπακϊντασ να κατανοιςει τθν εκάςτου ςχεδιαςτικι πρόταςθ. Ρραγματοποιικθκε
εκτενισ ςχολιαςμόσ ςε κάκε μελζτθ από τουσ κριτζσ κακϊσ και από τθν εκπρόςωπο του
ΥΡΡΟΑ.
Θ επιτροπι κατζλθξε ομόφωνα να προκρικοφν για περαιτζρω ςυηιτθςθ οι παρακάτω 6
ςυμμζτοχεσ:
12282148GS

16451669ΣΗ

12345406AR

57872121ΣΗ

T81L920113

06121824AV

Θ διατφπωςθ κρίςεων για τισ ςυμμετοχζσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα που
επιςυνάπτεται ςτο Συγκεντρωτικό Συνοπτικό Ρρακτικό.
8η υνεδρίαςη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ Παραςκευή 13 Μαΐου και ώρα 15:00 μ.μ.
Κατά τθν όγδοθ ςυνεδρίαςθ θ Κριτικι Επιτροπι αςχολικθκε με τισ ζξι επικρατζςτερεσ
προτάςεισ, ανατρζχοντασ με λεπτομερι ανάγνωςθ ςτα ςχζδια και ςτα κείμενα των
μελετϊν:

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ
Επιςθμάνκθκε ο βακμόσ ανταπόκριςισ τουσ ςτα κριτιρια που τζκθκαν από τθν Ρροκιρυξθ
αλλά και τα ειδικότερα ςθμεία που χαρακτθρίηουν κάκε μελζτθ ςε ςχζςθ με:
α) τθ γενικι ςφλλθψθ/κεντρικι ιδζα
χαρακτθρίηουν,

και

αρχιτεκτονικζσ ποιότθτεσ που τθν

β) το βακμό απόκριςθσ ςτο κυρίαρχο ηθτοφμενο του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ και τον
τρόπο που αυτό καταδεικνφεται μζςω τθσ πρόταςθσ,
γ) τθν ερμθνεία και τρόπο ανάδειξθσ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ περιοχισ μελζτθσ
δ) τθν κυκλοφοριακι πρόταςθ για τθν άμεςθ και τθν ευρφτερθ περιοχι
ε) τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ των επί μζρουσ προτεινόμενων ςτοιχείων
ςτ) άλλα κετικά/αρνθτικά επιμζρουσ ςθμεία κάκε μελζτθσ (προτεινόμενα υλικά,
κλίμακα κλπ)
η) Τθν εκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ
Μετά από ειςιγθςθ τθσ κ. Θλιάκθ, εκπροςϊπου του ΥΡ.ΡΟ.Α (παράρτθμα ΙΙ), όπου
αναφζρκθκε ςτθν ιςτορικότθτα τθσ περιοχισ, θ επιτροπι αποδζχεται ότι θ ιςτορικότθτα τθσ
πλατείασ Ελευκερίασ ζχει χακεί με τουσ μεταςχθματιςμοφσ και αναςχεδιαςμοφσ που αυτι
ζχει δεχτεί. Θ ςφγχρονθ πόλθ του Θρακλείου δεν αναπζμπει πλζον ςτθν ιςτορικι πλατεία
ζτςι όπωσ αυτι πρϊτα δθμιουργικθκε. Οι ςυνκικεσ ζχουν αλλάξει, ο τρόποσ ηωισ ζχει
αλλάξει και ςυνεπϊσ οι μελετθτζσ καλοφνται να προτείνουν παρζμβαςθ που αναδεικνφει
τθν ιςτορικότθτα μζςω ςφγχρονου λεξιλογίου. Ο αναςτοχαςμόσ και ςυμβιβαςμόσ μεταξφ
του ςιμερα και του χκεσ ςυγκρότθςε ιςχυρό παράγοντα τθσ κρίςθσ τθσ επιτροπισ.
Θ περιβαλλοντικι προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ αποτζλεςε τον δεφτερο ιςχυρό παράγοντα
κρίςθσ. Θ προςζγγιςθ και θ λεπτομζρεια ςτθν οποία υπειςζρχονται οι μελζτεσ που
κατατζκθκαν, ςε ςχζςθ με αυτι τθν καίρια παράμετρο του ςχεδιαςμοφ, διζφερε πολφ από
τθν μία ςτθν άλλθ ενϊ θ επιτροπι δεν εντόπιςε κάποια μελζτθ που να απαντά με ςαφινεια
ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ του προβλιματοσ του περιβαλλοντικοφ αςτικοφ ςχεδιαςμοφ.
Ρραγματοποιικθκε αναλυτικι εξζταςθ των προτάςεων και ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μεταξφ
τουσ, με επιςιμανςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε μιασ και τισ δυνατότθτεσ τυχόν
αναγκαίασ προςαρμογισ χωρίσ να προκφπτει αλλοίωςθ του πνεφματοσ τθσ υποβλθκείςασ
πρόταςθσ. Κάκε κριτισ ανζπτυξε επιχειρθματολογία ωσ προσ το βακμό ανταπόκριςθσ τθσ
κάκε μελζτθσ ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ και εξζφραςε τθν προςωπικι του άποψθ για τθ
ςειρά αξιολόγθςθσ/ κατάταξθσ των 6 αυτϊν ςυμμετοχϊν. Οι μελζτεσ που τελικά
προτείνονται για βράβευςθ και εξαγορζσ ξεχϊριςαν από τισ υπόλοιπεσ μζςω ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ ωσ προσ τθν πλθρότθτά τουσ ςε ςχζςθ και με τισ άλλεσ παραμζτρουσ /
κριτιρια του ςχεδιαςμοφ και τελικά κατατάχκθκαν ςε αξιολογικι ςειρά.
Ραρά τα ενδιαφζροντα επιμζρουσ ςθμεία που αυτζσ περιζχουν κακϊσ και τον πλιρθ και
εντυπωςιακό τρόπο παρουςίαςθσ τουσ, τα μζλθ τθσ επιτροπισ ςυηιτθςαν εκτενϊσ ςχετικά
με το αν ςε κάποια από αυτζσ κα μποροφςε να αποδοκεί το πρϊτο βραβείο. Θ τελικι
απόφαςθ των κριτϊν διαμορφϊκθκε ςυνυπολογίηοντασ τθ ςθμαςία του κεςμοφ των
αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και τθσ δυναμικισ που τα αποτελζςματά τουσ προςφζρουν
για τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςυνολικοφ οράματοσ για τθν περιοχι μελζτθσ.

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ
Στο ςθμείο αυτό το μζλοσ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ κ. Κοκκινίδου Ευαγγελία, εξζφραςε
ζντονο προβλθματιςμό για το αν κα πρζπει να απονεμθκεί Α’ Βραβείο δεδομζνου ότι,
αφενόσ καμία από τισ υποβλθκείςεσ ςυμμετοχζσ δεν διαπιςτϊκθκε ότι καταφζρνει να
επιλφςει το ςφνολο των ηθτθμάτων που ανακφπτουν ςε μια περιοχι μελζτθσ κομβικισ
ςθμαςίασ για τθ πόλθ, αφετζρου διότι θ απόδοςθ Αϋβραβείου δεςμεφει τον αγωνοκζτθ ςε
εφαρμογι τθσ επιλεγείςασ μελζτθσ. Μετά από εκτενι ςυηιτθςθ, ςυντάχκθκε με τθ
γενικότερθ άποψθ τθσ απόδοςθσ 1ου βραβείου, προτάςςοντασ τθ ςθμαςία του κεςμοφ των
Αρχιτεκτονικϊν Διαγωνιςμϊν, ιδιαίτερα για ζργα τόςο ςθμαντικά για τθ πόλθ όπωσ το
ςυγκεκριμζνο και τθν ανάγκθ οι εφαρμοηόμενεσ μελζτεσ για ζργα ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για
τθ πόλθ να προκφπτουν από τθν εφαρμογι κεςμϊν όπωσ οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνιςμοί. Εξ
άλλου, ωσ προσ τθν ςειρά κατάταξθσ των μελετϊν που διακρίκθκαν, τόνιςε τθν απόλυτθ
ςυμφωνία τθσ.
Θ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε με τθν ομόφωνθ απόφαςθ των μελϊν τθσ επιτροπισ ωσ προσ
τθν απονομι των τριϊν βραβείων ςτισ ακόλουκεσ μελζτεσ:
ΒΡΑΒΕΙΟ 1o θ ςυμμετοχι με κωδικό 12282148GS
ΒΡΑΒΕΙΟ 2o θ ςυμμετοχι με κωδικό 57872121TH
ΒΡΑΒΕΙΟ 3ο θ ςυμμετοχι με κωδικό 06121824AV
H Κριτικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το άρκρο 7.1 τθσ Διακιρυξθσ, προτείνει τθν
εξαγορά των ακόλουκων προτάςεων:
Κωδικόσ Συμμετοχισ 12345406AR
Κωδικόσ ςυμμετοχισ T81L920113
Κωδικόσ ςυμμετοχισ 16451669ΣΗ

9η υνεδρίαςη τησ Κριτικήσ Επιτροπήσ Παραςκευή 20 Μαΐου και ώρα 13:00 μ.μ.
Κατά τθν ζνατθ ςυνεδρίαςθ θ Κριτικι Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ των
φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ των διαγωνιηομζνων που προτείνονται για
βράβευςθ.
Θ ςυμμετοχι με κωδικό 12282148GS που επιλζχκθκε για το 1ο Βραβείο διαπιςτϊκθκε ότι
πλθροί τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική μελζτη:
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
υνεργάτεσ:
ΜΑΙΑ ΕΙΘΝΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΘ ΜΑΝΕΣΘ (Αρχιτζκτων Μθχανικόσ - Ειδικόσ Σφμβουλοσ
διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ – μοντελοποίθςθσ)
ΧΙΣΤΟΦΟΟΥ ΗΩΘ (Συγκοινωνιολόγοσ -Ειδικόσ Σφμβουλοσ κυκλοφοριακισ μελζτθσ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΘ ΜΑΙΑ (Ρολιτικόσ Μθχανικόσ -Ειδικόσ Σφμβουλοσ κυκλοφοριακισ μελζτθσ)

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ
ΒΛΑΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ (Συγκοινωνιολόγοσ - Ρολεοδόμοσ - Ειδικόσ Σφμβουλοσ κυκλοφοριακισ
μελζτθσ)
ΒΟΒΟΣ ΡΑΝΑΓΘΣ (Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ - Ειδικόσ Σφμβουλοσ θλεκτρομθχανολογικισ
μελζτθσ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΘΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΘΣ (Αρχιτζκτων Μθχανικόσ - Ειδικόσ Σφμβουλοσ
περιβαλλοντολογικισ μελζτθσ)
ΑΔΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΡΘ (Δαςολόγοσ - Ειδικόσ Σφμβουλοσ διαχείριςθσ περιβαλλοντολογικισ
μελζτθσ)
ΡΑΡΑΗΟΓΛΟΥ ΔΘΜΘΤΘΣ (Φυςικόσ - Ειδικόσ Σφμβουλοσ Τεχνολογίασ Υλικϊν)
ΛΑΒΑΘ ΕΣΘ (Ειδικόσ Σφμβουλοσ αρχαιολόγοσ)
Θ ςυμμετοχι με κωδικό 57872121TH που επιλζχκθκε για το 2ο Βραβείο διαπιςτϊκθκε ότι
πλθροί τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική μελζτη
ΔΘΜΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
υνεργάτεσ:
ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ ΒΑΣΙΛΙΚΘ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
ΚΑΜΕΑ ΦΟΙΒΘ ΧΑΙΚΛΕΙΑ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
Θ ςυμμετοχι με κωδικό 06121824AV που επιλζχκθκε για το 3ο Βραβείο διαπιςτϊκθκε ότι
πλθροί τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική μελζτη:
ΝΕΑΤΗΟΥΛΘ ΑΝΝΑ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
ΜΑΪΣΤΑΛΘΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
υνεργάτεσ:
ΡΙΤΑΟΥΛΘ ΣΕΒΑΣΤΘ, Αρχιτζκτων Εςωτερικοφ χϊρου
H Κριτικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το άρκρο 7.1 τθσ Διακιρυξθσ, προτείνει για
εξαγορά τισ ακόλουκεσ μελζτεσ:
Εξαγορά κωδικόσ 12345406AR:
Θ ςυμμετοχι με κωδικό 12345406AR που επιλζχκθκε για εξαγορά διαπιςτϊκθκε ότι πλθροί
τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ
Αρχιτεκτονική Μελζτη:
Χ. ΡΑΡΑΣ - Ε. ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ - Σ. ΑΜΡΑΤΗΟΓΛΟΥ - 406architects, Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοί
υνεργάτεσ:
ΣΡΕΝΤΗΑ ΜΑΑ, Μελζτθ φωτιςμοφ
ΚΙΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Φυτοτεχνικι Μελζτθ
ΚΙΚΙΔΘΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ, Θλεκτρομθχανολογικι Μελζτθ
ΓΚΙΑΤΑ ΜΑΙΑ, Σφμβουλοσ βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ
ΣΑΛΕΜ ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ, Σφμβουλοσ ςυγκοινωνιακισ μελζτθσ
Εξαγορά κωδικόσ T81L920113
Θ ςυμμετοχι με κωδικό T81L920113 που επιλζχκθκε για εξαγορά διαπιςτϊκθκε ότι πλθροί
τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική Μελζτη:
ΡΕΤΑΚΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ, Αρχιτζκτονασ - Χωροτάκτθσ
υνεργάτεσ:
ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αρχιτζκτονασ – Χωροτάκτθσ
ΜΡΙΤΑΛΟΥ ΟΛΓΑ, Αρχιτζκτονασ
ΓΚΟΜΕΛΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Φοιτιτρια Αρχιτεκτονικισ
ΜΑΥΟΓΙΑΝΝΘ ΜΑΙΑΝΝΑ, Φοιτιτρια Αρχιτεκτονικισ
ΣΙΣΚΑΚΘ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Φοιτιτρια Αρχιτεκτονικισ
ΑΡΟΣΤΟΛΑΚΘΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ, Ειδικόσ ςυνεργάτθσ – εικαςτικόσ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ, Γραφίςτρια
ΡΑΡΑΔΑΚΘ ΑΝΝΑ, Γραφίςτρια
ΧΑΤΗΘΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ, Σχεδιάςτρια
Εξαγορά κωδικόσ 16451669ΣΗ
Θ ςυμμετοχι με κωδικό 16451669ΣΗ που επιλζχκθκε για εξαγορά διαπιςτϊκθκε ότι πλθροί
τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
Αρχιτεκτονική Μελζτη:
ΡΑΡΑΔΑΚΘΣ ΜΑΝΟΣ, Αρχιτζκτονασ

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ

ΧΑΙΕΤΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΕΑΣ, Αρχιτζκτονασ
υνεργάτεσ:
ΤΙΓΚΑΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ
ΓΥΛΛΑΚΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΡΟΥΛΟΥ ΔΘΜΘΤΑ
ΤΣΙΓΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΑΚΘΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΙΟΣ ΓΙΩΓΟΣ

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ.
Θ Κριτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ
Ο Ρρόεδροσ τθσ επιτροπισ

Τα μζλθ τθσ επιτροπισ

1. ΑΚΑΝΣΑΜΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτων
μθχανικόσ, επίκουροσ κακθγθτισ του Τμιματοσ
Αρχιτεκτόνων του ΑΡΘ

2. ΔΙΓΩΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ, αρχιτζκτονασ
μθχανικόσ, ελεφκεροσ επαγγελματίασ

4. ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΟΛΓΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
αναπλθρωματικό μζλοσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν

5. ΝΣΑΦΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ,
επιλαχόν μζλοσ, αναπλθρωτισ κακθγθτισ Ε.Μ.Ρ.
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
οριςμζνθ με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Ρανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Ρροςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ
ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ»

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΚΡΙΗ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ
Με αφετθρία τθν εικαςτικισ μεγαλοπρζπειασ περιβολι τθσ κεάσ των Πφεων που εκτίκεται
ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Θρακλείου θ μελζτθ χρθςιμοποιεί ζνα ενιαίο και ςυνεπζσ
λεξιλόγιο υψθλισ αιςκθτικισ για να δομιςει μία επιδερμίδα που κα εφαρμοςτεί ςε όλθ τθν
ζκταςθ του χϊρου παρζμβαςθσ ςτοχεφοντασ ςτθν ενοποίθςθ και τθν αμεςότθτα του
κοινωνικοφ και χωρικοφ γίγνεςκαι. Με τθν πρωτότυπθ δθμιουργία μιασ χρωματικισ
παλζττασ από τθν φορεςιά του ειδωλίου και τθ χριςθ ενόσ γεωμετρικοφ εμβάτθ
αναςχεδιάηει τον χϊρο και τον κακιςτά τθ βάςθ λειτουργίασ και ανάδειξθσ όλων των
περιμετρικϊν κτιςμάτων ανατρζποντασ τα ςτερεότυπα τθσ αςτικισ πλατείασ. Δθμιουργεί
ζναν υπερχϊρο (μεγιςτοποίθςθ του shared space) με ζκταςθ εννοιολογικά μεγαλφτερθ από
αυτιν που καταλαμβάνει χωρίσ να ακολουκεί άξονεσ ι γενζτειρεσ χαράξεων από
υφιςτάμενεσ καταςκευζσ και καλεί τα κτίρια να ςυμβάλλουν ςτον κοινό ανοιχτό χϊρο που
δθμιουργείται.
Θ αρχιτεκτονικι γραφι ζχει ςυνζχεια και ςυνζπεια και διαβάηεται με ζναν και μοναδικό
τρόπο που πθγάηει από τον κανόνα τθσ χάραξθσ χωρίσ να γίνεται βαρετι λόγω επανάλθψθσ
ι προβλζψιμθ. Οι τονικότθτεσ που προςδίδουν τα υλικά ςτθν δαπεδόςτρωςθ και θ επιλογι
των διαβακμίςεων ανάλογα με τισ περιοχζσ και το είδοσ τθσ φφτευςθσ δθμιουργοφν
επίπεδα ανάγνωςθσ με εξαιρετικό ενδιαφζρον.
Επικουροφν ςε αυτό και τα πυκνϊματα και αραιϊματα του φυτικοφ υλικοφ που
δθμιουργοφν με μεγάλθ επιτυχία τθν ιδζα τθσ λόχμθσ.
Θετικι κρίκθκε θ πρόταςθ επανάχρθςθσ των υφιςταμζνων υλικϊν δαπεδόςτρωςθσ όπωσ
και θ διατιρθςθ των φωτιςτικϊν ιςτϊν.
Πςον αφορά ςτθν ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ τθσ πρόταςθσ είναι εμφανισ και ςθμαντικι
θ διεπιςτθμονικότθτα ςτθν επεξεργαςία του ςχεδιαςμοφ. Θ βιοκλιματικι προςζγγιςθ είναι
άρτια και θ πρόταςθ εμπεριςτατωμζνθ και ςαφισ. Αναλφει τθ μεταβολι των ςυνκθκϊν
μζςα ςτο ζτοσ και τεκμθριϊνει το ςχεδιαςμό όςον αφορά ςτθν επίτευξθ ενόσ βελτιωμζνου
μικροκλίματοσ. Εφςτοχεσ κρίκθκαν και οι κυκλοφοριακζσ παρεμβάςεισ ςε δφο φάςεισ. Ο
προχπολογιςμόσ, αν και δεν ζχει καμμία ανάλυςθ και είναι προςεγγιςτικόσ, κρίνεται
ρεαλιςτικόσ.
Θ επιτροπι εξζφραςε τισ επιφυλάξεισ τθσ για τθν μετάβαςθ από το ενιαίο επίπεδο προσ τα
τείχθ με τθ δθμιουργία κερκίδων και ραμπϊν και κα πρζπει να γίνει περαιτζρω
επεξεργαςία ςτθ μελζτθ αν αυτι ςυμβαςιοποιθκεί. Στα αρνθτικά τθσ πρόταςθσ
ςυγκαταλζγεται και θ επιλογι ενόσ ενιαίου και ςυνεχοφσ ςτεγάςτρου που ενοποιεί τισ
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προςόψεισ των περιμετρικϊν κτιρίων θ οποία κρίνεται άςτοχθ και χριηει
επαναςχεδιαςμοφ. Επίςθσ θ αναφορά ςε μία ενιαία ςτάκμθ διαμόρφωςθσ είναι ανεδαφικι
ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ γειτνίαςθσ με τα περιμετρικά κτίρια. Δεν δίνεται ο τρόποσ τθσ
οριοκζτθςθσ των δρόμων κυκλοφορίασ.

Β ΒΡΑΒΕΙΟ
Πρόταςη 57872121ΣΗ
Θ κεντρικι ιδζα τθσ πρόταςθσ αφορά ςτθν ενίςχυςθ τθσ αςτικισ και φυςικισ ςυνζχειασ
μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ διάςτικτου ςυνολικά ενοποιθμζνου αςτικοφ χϊρου με ζμφαςθ
ςτθν πεηι μετακίνθςθ. Θ ςφλλθψθ, αναλογίεσ και τελικά θ αρχιτεκτονικι γραφι
κατευκφνεται από τθν αφαιρετικι ερμθνεία τθσ τοιχογραφίασ του «πρίγκιπα με τα κρίνα».
Αυτι παράγει και το διάςτικτο περιβάλλον ςτο οποίο διατριςεισ ζρχονται να φιλοξενιςουν
υδατοπερατά υλικά, χαμθλι και ψθλι φφτευςθ, φωτιςμό, αλλά και κακιςτικοφσ χϊρουσ. Θ
πρόταςθ πραγματεφεται με ςυνζπεια τθν εφαρμογι του παραπάνω ςυνεκτικοφ και
προςαρμοςτικοφ ςυντακτικοφ ςτθ διαμόρφωςθ - ανάδειξθ τθσ κεντρικότθτασ και
αξονικότθτασ του κοινωνικοφ χϊρου τθσ πλατείασ Ελευκερίασ, ςτθν διαςφνδεςι τθσ με τισ
επιμζρουσ πλατείεσ - χϊρουσ που ο διαγωνιςμόσ πραγματεφεται, ςτθν ανάδειξθ του
τείχουσ, ςτθν εξαςφάλιςθ ελεφκερων προςπελάςεων.
Θ πρόταςθ ανταποκρίνεται ςτο κυρίαρχο ηθτοφμενο τθσ περιβαλλοντικισ απόκριςθσ του
χϊρου βάςει γενικϊν αξόνων του περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ, όπωσ θ προϊκθςθ τθσ
βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ, θ χριςθ νεροφ για δροςιςμό, θ εφαρμογι ψυχρϊν υλικϊν, θ
φφτευςθ ενδθμικϊν - προςαρμοςμζνων ςτο αςτικό περιβάλλον - ειδϊν, θ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ για τον φωτιςμό και θ ςυλλογι υδάτων. Εντοφτοισ, θ πρόταςθ δεν αφορμάται
από λεπτομερι ανάγνωςθ των κλιματικϊν δεδομζνων οφτε από κάποια ερμθνεία για το
πϊσ αυτά επθρεάηουν το μικροκλίμα του ευρφτερου αςτικοφ πλαιςίου (θλιακι πρόςβαςθ /
κίνθςθ ανζμων) και ωσ εκ τοφτου δεν εφαρμόηει τισ παραπάνω αρχζσ ςε ςχζςθ με τισ
κερμοφυςικζσ ιδιότθτεσ τθσ αςτικισ επιδερμίδασ ςε απόκριςθ του πλαιςίου αλλά
ανεξάρτθτα αυτοφ. Θ ςυνεχισ επιδερμίδα και το εφρθμα των διατριςεων είναι ςίγουρα
ενδιαφζρον και ενςωματϊνει ςε μεγάλο μζροσ τισ παραπάνω αρχζσ αλλά δθμιουργεί και
περιβάλλον αντίξοο για τθν βιωςιμότθτα τθσ χαμθλισ φφτευςθσ που απομειϊνεται ςε
διαςτάςεισ που δεν κάνουν δυνατι τθ ςυνζργειά τθσ ςε οικοςφςτθμα και μειϊνουν το
οικολογικό αποτφπωμα τθσ επζμβαςθσ ενϊ κάνουν και πολφ περίπλοκθ τθν άρδευςθ και
διατιρθςι τθσ. Επίςθσ, οι υδατοπερατζσ επιφάνειεσ αποτελοφν μικρό ποςοςτό τθσ
επζμβαςθσ ενϊ το υπόλοιπο ςτεγανοποιθμζνο δάπεδο ζχει μεγάλεσ διαςτάςεισ.
Αναγνωρίηοντασ τθ ςυνειςφορά τθσ μελζτθσ ςτθν ανάδειξθ τθσ ταυτότθτασ του
μεςογειακοφ τόπου και τοπίου και εκτιμϊντασ τθν πρόκεςθ τθσ διαςφνδεςθσ όλου του
αςτικοφ χϊρου κάτω από ζνα ςυγκροτθμζνο ςυντακτικό, θ επιτροπι εξζφραςε επιφυλάξεισ
ωσ προσ τθν υλοποιθςιμότθτα τθσ μελζτθσ: ςε ςχζςθ με τα υψόμετρα ςτα οποία
διαμορφϊνεται ο χϊροσ, ςε ςχζςθ με τθν δθμιουργία τθσ γζφυρασ ςε επζκταςθ τθσ οδοφ
Ανκεμίου, ςε ςχζςθ με τθν κζςθ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ φδατοσ, και ςε ςχζςθ με τον
μικρό προχπολογιςμό που κατατζκθκε.
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Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
Πρόταςη 06121824AV
Ρρωτότυπθ ςφλλθψθ και επεξεργαςμζνθ ςτθ λεπτομζρεια για ζνα μεταβαλλόμενο χϊρο, ο
οποίοσ αλλάηει ςτο χρόνο. Το ερϊτθμα παραμζνει για το αν θ κεντρικι δθμόςια ‘ςκθνι’ τθσ
πόλθσ, όπωσ προτείνεται με τα ςτοιχεία τθσ κεαματικότθτασ, μπορεί να είναι επί τθσ ουςίασ
λειτουργικι, ακόμθ και ςτο ελάχιςτο τθσ ςυνκικθσ τθσ «πλθμμφρασ», επιτρζποντασ να
εκδθλϊνεται ηωι ςτθν πλατεία, ϊςτε να παραμζνει ο χϊροσ λειτουργικά βιϊςιμοσ.
Ρρόκειται για μια ιδιαίτερθ και χαρακτθριςτικι πρόταςθ με αναφορζσ ςτο τοπίο που
διαφοροποιείται από τισ προτάςεισ αςτικοφ ςχεδιαςμοφ, μζςα από τθ χριςθ εργαλείων
τοπιακοφ ςχεδιαςμοφ. Εμφανίηει προκζςεισ αντίλθψθσ των υπαίκριων χϊρων ωσ
ενοποιθμζνων και ωσ μεταβαλλόμενο πεδίο. Θ τοπιακι αντίλθψθ αφενόσ ειςάγει δεδομζνα
ενόσ ενεργοφ πολιτιςμικοφ χϊρου, και αφετζρου, ειςάγει αναγνϊςεισ και προβολζσ μζςα
από μια αποςταςιοποιθμζνθ κζαςθ.
Εμφανίηονται επιφυλάξεισ ςτθν πλθρζςτερθ τοπιακι εκδοχι τθσ ‘παλίρροιασ’ (όπωσ
προτείνεται), τόςο ωσ προσ τον ετεροτοπικό χαρακτιρα τθσ, όςο και ωσ προσ τθν
‘κατάργθςθ’ του κεντρικοφ αυτοφ λειτουργικοφ τμιματοσ αςτικοφ ελεφκερου χϊρου ςτθν
πόλθ του Θρακλείου, ζςτω και αν αποτελεί μια εναρμονιςμζνθ ςυνκικθ που ςυντονίηεται
ςτουσ χρόνουσ τθσ ηωισ τθσ πόλθσ, θ χριςθ των υπαίκριων αυτϊν χϊρων.
Στα κετικά τθσ πρόταςθσ είναι ότι επιχειρεί, μερικι αποκατάςταςθ του φυςικοφ
ανάγλυφου ςε προγενζςτερθ ιςτορικι φάςθ για τθν ανάδειξθ των τειχϊν, -τθν ενίςχυςθ τθσ
φφτευςθσ με ψθλά δζντρα και καμνοειδι ενδθμικά, κακϊσ, -τθν ανακφκλωςθ και
επανάχρθςθ υφιςτάμενων ςτοιχείων ωσ κραυςτό υλικό.
Αναγνωρίηοντασ μεν τα παραπάνω, θ επιτροπθ εξζφραςε επιφυλάξεισ ωσ προσ: τισ
μοναδιαίεσ φυτεφςεισ δζντρων / περίκλειςθ υφιςταμζνων, που κα αντιμετωπίςουν
πρόβλθμα ςτο ριηικό τουσ ςφςτθμα λόγω αδυναμίασ ςτθν εφαρμογι αποτελεςματικισ
ςτεγανολεκάνθσ, τθν απόκριςθ του χϊρου ςε ζντονθ βροχόπτωςθ (που κα μποροφςε να
αποτελεί και αίτθμα - προτζρθμα τθσ μελζτθσ), τθ δυνατότθτα αυτοςυντιρθςθσ του ζργου
ςε όλθ του τθν ζκταςθ, τθν κυκλοφορία που αναπαράγει αςυνζχειεσ ςτο χϊρο όπωσ
εμφανίηονται και ςιμερα, τθν αποςπαςματικι χριςθ μοτίβων ςε ςυνδυαςμό με τθν
πρόταςθ για χριςθ ςκιάςτρων ςε μορφι δζντρου και τθν ανάγκθ δθμιουργίασ
εκτεταμζνων υδατοδεξαμενϊν πλθςίον του τείχουσ και ιςτορικϊν κτιρίων.

ΕΞΑΓΟΡΑ 12345406AR
Θ πρόταςθ αφορμάται από τθν μελζτθ των κινιςεων ςτο χϊρο μζςω τθσ αξονικισ
ςφνδεςθσ που επιτρζπουν οι υφιςτάμενεσ διαδρομζσ για να ςυγκεντρϊςει κινιςεισ ςτο
κζντρο τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και να αποδϊςει ζναν κεντρικό χϊρο ςυγκζντρωςθσ.
Σχεδιαςτικό εφρθμα για τον επιμεριςμό διακριτϊν επιμζρουσ χϊρων ςτθν ζκταςθ τθσ
κεντρικισ πλατείασ αποτελεί θ ςχθματοποίθςθ των προμαχϊνων ςε ίχνοσ κάτοψθσ που
ίςωσ παραπζμπει ςε μία προβλθματικι ερμθνεία τθσ ιςτορικότθτασ. Θ πρόταςθ εντοφτοισ
εξελίςει το λεξιλόγιό τθσ με ςυνζπεια και ςαφινεια πραγματοποιϊντασ παρόλα αυτά μία
άμεςθ ερμθνεία του διαγράμματοσ κίνθςθσ ςε αςτικι μορφι που παράγει επιμεριςμό.
Ραρά το ότι θ πρόταςθ δεν παραπζμπει ςε ανάγνωςθ των κλιματικϊν δεδομζνων/
μικροκλίματοσ, ςτα κετικά τθσ ςυγκαταλζγεται θ χριςθ των αρχϊν του περιβαλλοντικοφ
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ςχεδιαςμοφ που ζχουν οδθγιςει τθν εξζλιξθ τθσ αρχικισ ιδζασ ςε: φυτεφςεισ που είναι
προςαρμοςμζνεσ ςτο περιβάλλον και αποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ θλιακισ
πρόςβαςθσ/δροςιςμοφ αλλά παράγουν και ζνα παλλόμενο χρωματικό πλαίςιο που
διαμορφϊνεται κάκε φορά από τθν ανκοφορία και τθν εποχικότθτα, υλικά τα οποία
προςαρμόηονται ϊςτε να παράξουν τθ μζγιςτθ δυνατι υδατοπερατότθτα / περιβαλλοντικι
απόκριςθ εξαςφαλίηοντασ ςτακεροποιθμζνα δάπεδα και ποικιλία/ςαφι διάκριςθ
επιμζρουσ περιοχϊν δραςτθριοτιτων, ςτοιχεία νεροφ που τοποκετοφνται ςε ςτρατθγικά
ςθμεία προκειμζνου να παραχκεί δροςιςμόσ, εφαρμογι τεχνικϊν βιϊςιμθσ διαχείριςθσ
ομβρίων. Ρεραιτζρω, θ προςζγγιςθ τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ, τθσ διαχείριςθσ
απορριμμάτων και τθσ χριςθσ φωτιςμοφ χαμθλισ κατανάλωςθσ πλαιςιϊνουν τθν ποικιλία
λφςεων που αναδεικνφουν τθν προςζγγιςθ τθσ μελζτθσ.
Συνολικά θ επιτροπι εκτίμθςε ιδιαίτερα τθν περιβαλλοντικι προςζγγιςθ τθσ πρόταςθσ και
εκτίμθςε τον ρεαλιςμό του κατατεκειμζνου προχπολογιςμοφ εκφράηοντασ επιφυλάξεισ για:
τον κατακερματιςμό τθσ κεντρικισ πλατείασ, τισ φυτεφςεισ που εφαρμόηονται τόςο πλθςίον
του τείχουσ αλλά και των κτιρίων, τθ ςχζςθ που αναπτφςςει θ πλατεία με τθ κζα προσ τθ
κάλαςςα, τθ ςυνολικι φυςιογνωμία τθσ πλατείασ που μετατρζπεται ςε περίκλειςτο κιπο,
και τισ διατριςεισ που προτείνονται ςτο τείχοσ προκειμζνου να προβάλλουν από αυτό
πλατφόρμεσ κζαςθσ.

ΕΞΑΓΟΡΑ T81L920113
Θ μελζτθ βαςίηεται ςε μία ςειρά επεμβάςεων μεγάλθσ ζκταςθσ ςτο χϊρο επιλφοντασ πολλά
από τα δεδομζνα δυςλειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ. Οι προτεινόμενεσ
επιλφςεισ εςτιάηουν ςτθν κυκλοφοριακι διευκζτθςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ π.χ. Θ
ενοποίθςθ των επιπζδων με τθν ειςαγωγι μιάσ ςτοάσ πρόςβαςθσ κάτω από τθ λεωφόρο
Δθμοκρατίασ και θ υπογειοποίθςθ τθσ ϊςτε να ςυνδεκεί με τθν Ικάρου, υπόγειοσ χϊροσ
ςτάκμευςθσ κλπ. Το αποτζλεςμα είναι ο αναςχεδιαςμόσ μιάσ πολφ μεγάλθσ ζκταςθσ πζραν
των ορίων του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και κρίκθκε κετικό που ο ςχεδιαςμόσ
αντιμετωπίηεται ςαν μία ςυνολικι επζμβαςθ ςε εκτεταμζνθ περιοχι τθσ πόλθσ και μερικζσ
φορζσ με εκτόσ κλίμακασ καταςκευζσ.
Με κεντρικι ιδζα τισ Στάςεισ Μνιμθσ θ πρόταςθ αρκρϊνεται γφρω από ζνα πλζγμα
επιμζρουσ χϊρων και καταςκευϊν που χρθςιμοποιοφνται ωσ «Μνιμεσ» ςε μία χωρικι ροι
εικόνων και ςυμβολιςμϊν. Στθν προςπάκεια καταγραφισ τθσ μνιμθσ θ πρόταςθ
δθμιουργεί απορία για το αν θ κάκε μνιμθ αντιςτοιχεί ςε ιςτορικι εικόνα ι δθμιουργεί μια
νζα π.χ. το νερό τθσ τάφρου (θ τάφροσ του Χάνδακα δεν είχε ποτζ νερό), το περιςτφλιο του
ν. Αγίου Φραγκίςκου (δεν υπάρχει ανάλογθ τεκμθρίωςθ). Ωςτόςο προτάςεισ όπωσ θ
επαναφορά των χαράξεων των οχυρϊςεων τθσ Ενετικισ περιόδου είναι ςχεδιαςμόσ άξιοσ
μνείασ αν και θ ορκότθτα του χρειάηεται ενδελεχι τεκμθρίωςθ.
Θ μελζτθ παρουςιάηει ζνα πολφ ενδιαφζρον προκφπτον ανάγλυφο όπωσ π.χ. θ
ικανοποιθτικι λφςθ βακμιδωτισ κατάλθξθσ από το επίπεδο τθσ λ. Δθμοκρατίασ ωσ το
επίπεδο των αλευρόμυλων, θ μερικι αποκάλυψθ των τειχϊν από τισ επιχωματϊςεισ κλπ.
Γενικά είναι μία πολφ ενδιαφζρουςα λφςθ για το ςφνολο των επεμβάςεων που προτείνει
αλλά αρκετά άτολμθ για το κζμα του διαγωνιςμοφ που είναι ο βιοκλιματικόσ
αναςχεδιαςμόσ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ. Ειδικά για τθ βιοκλιματικι προςζγγιςθ γίνεται
υποτυπϊδθσ μόνο αναφορά ςε κριτιρια που ενςωματϊνονται ςε όλα τα επίπεδα τθσ
μελζτθσ.
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Ο προχπολογιςμόσ είναι προςεγγιςτικόσ με τιμζσ μζςου κόςτουσ ανά τμ και κρίνεται
ρεαλιςτικόσ.

ΕΞΑΓΟΡΑ 16451669ΣΗ
Θ πρόταςθ αυτι επιδιϊκει και καταφζρνει ζναν ποιοτικό ενοποιθμζνο και
διαφοροποιθμζνο χϊρο μζςα από τθν ιπια ρφκμιςθ των υψομετρικϊν διαφορϊν, με τθ
μερικι αποκατάςταςθ του φυςικοφ ανάγλυφου ςε χαμθλότερθ ςτάκμθ. Θ ιδιαίτερθ
μζκοδοσ ςχεδιαςμοφ με τθν ενδιαφζρουςα και ποικίλθ υλικι ζκφραςθ που παρουςιάηει,
όπωσ αποδίδεται ςτο πλοφςιο αναπαραςτατικά λεξιλόγιο των ςτοιχείων που προτείνονται,
εμφανίηει ενδιαφζρον και φαίνεται πειςτικι. Θ προςπάκεια όμωσ δεν ολοκλθρϊνεται ωσ
προσ τθν ερμθνευτικι τθσ υποςτιριξθ ι εγκαταλείπεται, χωρίσ να αιτιολογοφνται οι
επιρροζσ και οι αναφορζσ που γζννθςαν το ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό, επιπλζον χωρίσ να
επεξθγοφνται οι αρχζσ του ςχεδιαςμοφ ςχετικά με τθ βαςικι επιλογι τθσ ζνταξθσ των
μοτίβων που διατρζχουν τουσ υπαίκριουσ χϊρουσ ςαν κϊδικασ κάποιασ γραφισ. Ζτςι,
φαίνεται να είναι ςτιλιςτικι θ χριςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων.
Συνεπϊσ, παραμζνοντασ ςε εκκρεμότθτα θ επεξεργαςία τθσ ιδζασ ωσ προσ τον εννοιολογικό
τθσ προςδιοριςμό, φαίνεται να είναι ανταγωνιςτικι του ιςτορικοφ περιεχομζνου τθσ
τοποκεςίασ. Τα νζα ςτοιχεία κα πρζπει να αποτελοφν διακριτζσ παρεμβάςεισ, χωρίσ να
χάνει το υφιςτάμενο ιςτορικό περιεχόμενο τθσ θ τοποκεςία και γενικότερα θ είςοδοσ ςτθν
πόλθ. Θ επικράτθςθ των προτεινόμενων ςτοιχείων, τα οποία δεν παραπζμπουν ςε κάποια
ιςτορικι ςτιγμι, ςυγχζουν ι δεν αντιμετωπίηουν τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ
περιοχισ.
Στα κετικά τθσ πρόταςθσ είναι θ ενίςχυςθ που επιχειρείται με χαμθλι φφτευςθ ενδθμικϊν
καμνοειδϊν και θ ενδιαφζρουςα κυκλοφοριακι ρφκμιςθ, παρότι οι πεηοδρομιςεισ δεν
είναι τολμθρζσ και περιορίηονται ςε μικρζσ περιοχζσ. Επίςθσ, θ πρόταςθ δεν ενςωματϊνει
ςθμαντικό περιβαλλοντικό πρόςθμο, ϊςτε κεωρείται ελλιπισ ωσ προσ τον βιοκλιματικό
ςχεδιαςμό.

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 21010277CC
Θ ιδζα τθσ μελζτθσ βαςίηεται ςτθν δθμιουργία τεςςάρων διακριτϊν υποπεριοχϊν ςτο χϊρο
με χάραξθ που προκφπτει από τθ ςθμερινι κυκλοφοριακι ροι γφρω από τθν πλατεία. Ετςι
οι καινοφργιεσ χαράξεισ που οριοκετοφν διαφορετικζσ χριςεισ ςυμβάλουν ςε ζνα κεντρικό
ςθμείο το οποίο όμωσ δεν αποτελεί εννοιολογικά κεντρικό ςθμείο τθσ ςφνκεςθσ αφοφ δεν
ςυμμετζχει λειτουργικά ςτισ γφρω δραςτθριότθτεσ. Ρεριςςότερο ζχει κανείσ τθν εικόνα του
λειτουργικοφ διαχωριςμοφ παρά τθσ ενοποίθςθσ και ςυνεπϊσ θ πλατεία δεν λειτουργεί ςαν
ςθμείο ςυγκζντρωςθσ αλλά ςαν χϊροσ διάχυςθσ. Ωςτόςο, θ αρχιτεκτονικι γραφι ςτο χϊρο
ζχει ποιότθτα και υψθλό αιςκθτικό αποτζλεςμα.
Υπάρχει ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων αλλά ο βιοκλιματικόσ
ςχεδιαςμόσ περιορίηεται ςτθ ςκίαςθ και όχι ςτθ ςυνολικι αντιμετϊπιςθ ϊςτε να ζχει ζνα
ςαφζσ βιοκλιματικό αποτφπωμα αν και ςτισ αρετζσ τθσ πρόταςθσ ςυγκαταλζγονται τα
φιλικά προσ το περιβάλλον υλικά και ο ςχεδιαςμόσ του φωτιςμοφ.

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 08471930MS
Αναγνωρίηοντασ ςτο ςφνκετο αςτικό τοπίο τθν λειτουργικι ανάγκθ τθσ μετάβαςθσ, θ
πρόταςθ εξελίςςεται ςε μία χωρικι αποτφπωςθ των αναγνωριςμζνων αξόνων κίνθςθσ και
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οπτικϊν φυγϊν. Θ πρόταςθ οδθγείται μζςω αυτισ τθσ κατεφκυνςθσ ςε κατακερματιςμό τθσ
κεντρικισ ζκταςθσ και ςε αποςπαςματικι αντιμετϊπιςθ του ςυνόλου του χϊρου που αυτι
πραγματεφεται, ςε επιμεριςμό ςε κεντρικό άξονα κζαςθσ και περιμετρικζσ λειτουργίεσ. Στα
κετικά τθσ πρόταςθσ, ο εμπλουτιςμόσ τθσ φφτευςθσ, θ ειδικι μελζτθ τθσ πλατείασ του
Μουςείου και ο ςεβαςμόσ ςτο περίπτερο του ΕΟΤ, θ πρόκεςθ δικτφωςθσ του πραςίνου με
τουσ άλλουσ πράςινουσ χϊρουσ τθσ πόλθσ. Θ πρόταςθ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων είναι
άτολμθ (κυκλικοί κόμβοι / φωτεινοί ςθματοδότεσ) επαναδιατυπϊνοντασ αςυνζχειεσ και
προτεραιότθτεσ υπερ των τροχοφόρων και όχι των πεηϊν. Τζλοσ, θ περιβαλλοντικι
προςζγγιςθ διατυπϊνεται μζςω γενικϊν λφςεων - ενςωμάτωςθσ υγροφ ςτοιχείου, φυςικϊν
υλικϊν, που δεν εκκινοφν από τθν εξζταςθ του κλίματοσ/ μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ και
δεν ανταποκρίνονται απαραίτθτα ςε αυτό, π.χ. θ δεδθλωμζνθ αφξθςθ τθσ
κερμοχωρθτικότθτασ.

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 01234567ΧΜ
Εκκινϊντασ από τθν ιδζα τθσ διαςφνδεςθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ πλατείασ μζςω ενόσ
κακολικοφ ςχεδιαςμοφ που κα προςδϊςει νζα εικόνα ςτθν πόλθ, θ πρόταςθ εξελίςςεται
ςτθν δθμιουργία ενόσ μοναδικοφ και αυτοαναφορικοφ κζντρου. Θ ιδζα τθσ ςπείρασ ζρχεται
να πλαιςιϊςει το κεντρικό ςυντριβάνι και να διαμορφϊςει μία διαδρομι ςχεδόν
μονοςιμαντθ ενϊ οι φωτορεαλιςτικζσ απεικονίςεισ υποδεικνφουν τθν παρουςία τθσ
πλατείασ ςε ζνα δυςτοπικό μζλλον όπου νζεσ υπερκαταςκευζσ ζχουν ταπεινϊςει και
ενςωματϊςει ιςτορικά κτίρια και μνθμεία. Αναγνωρίηεται ςτθν προςζγγιςθ θ ποιότθτα του
ςχεδιαςμοφ και θ ευρθματικι ςε ςθμεία χριςθ υλικϊν - διακοςμθτικά μοτίβα. Θ
περιβαλλοντικι προςζγγιςθ τθσ μελζτθσ δεν εξειδικεφεται με ανάγνωςθ των κλιματικϊν
δεδομζνων ι των μικροκλιματικϊν ςυνκθκϊν και ενςωματϊνει γενικζσ κατευκφνςεισ του
βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ.

ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ζ75312468Σ
Ρρόκειται για μια πρόταςθ που, κατά τθ φάςθ τθσ ανάλυςθσ, προβάλει τεκμθριωμζνθ
γνϊςθ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ πόλθσ και, ειδικότερα, του παλιοφ ελλθνιςτικοφ πυρινα τθσ,
εξζλιξθ του οποίου αποτελεί θ περιοχι- αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. Στα κετικά ςτοιχεία
τθσ ςυγκαταλζγεται ο ιπιοσ προτεινόμενοσ αναςχεδιαςμόσ, θ ςτόχευςθ για ςταδιακι
αναδιοργάνωςθ τθσ παλιάσ πόλθσ, ι ζμφαςθ ςε κζματα κυκλοφορίασ, θ εφςτοχθ αναφορά
ςε προτεινόμενα υλικά κακϊσ και το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιεί τθν εναλλαγι των εποχϊν
για τθ φφτευςθ. Θ αναφορά ςτο ςτοιχείο του νεροφ και θ ςφνδεςθ τθσ ιςτορικότθτασ με τθ
πορεία του μζχρι τθ Κρινθ Μοροηίνι, κρίνονται κετικά όμωσ, παραμζνει ελλιπϊσ
επεξεργαςμζνθ και δεν προτείνεται πειςτικι ςχεδιαςτικι πρόταςθ. Θ προτεινόμενθ
αντιμετϊπιςθ τθσ οδοφ Μποφϊρ με αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων
επιλφει με επιτυχία τθ κυκλοφορία/ αποβίβαςθ/ςτάκμευςθ των λεωφορείων- παραμζνει
όμωσ υπό ςυηιτθςθ θ εφικτότθτά τθσ, αφοφ προχποκζτει μετατόπιςθ του άξονα τθσ οδοφ.
Θετικόσ επίςθσ ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τθσ οδοφ Ανκεμίου. Ραρά τα επιμζρουσ κετικά
ςτοιχεία, ο ςυνολικόσ χϊροσ παραμζνει κατακερματιςμζνοσ και δεν προκφπτει ο
ςχεδιαςμόσ του χϊρου τθσ πλατείασ. Γενικά, αν και θ πρόταςθ εδράηεται ςτθ γνϊςθ τθσ
περιοχισ και τθσ ιςτορικότθτασ τθσ και διζπεται από αρχζσ, δεν καταφζρνει κατά τον
ςχεδιαςμό να αναδείξει τα παραπάνω μζςω μιασ ανάλογθσ ςφνκεςθσ.
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ΤΜΜΕΣΟΧΗ AS11772889
Διακρίνεται περιοριςμζνθ τεκμθρίωςθ και δυςκολία ςτθν αναγνϊριςθ των ςτόχων τθσ
πρόταςθσ. Οι χρθςιμοποιοφμενεσ ζννοιεσ “τείχοσ- μφκοσ-μίτοσ” γφρω από τισ οποίεσ
επιχειρείται να δομθκεί θ κεντρικι ιδζα, είναι μια ενδιαφζρουςα προςζγγιςθ που όμωσ
δεν καταφζρνει να καταλιξει ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςτικό επιχείρθμα.
Θ επιλογι τθσ δθμιουργίασ γεφυρϊν ωσ ςτοιχείο αναφοράσ ςτθν «χαμθλι πλατεία»
(περιοχι ςτθ διαμόρφωςθ των προμαχϊνων), δεν ανταποκρίνεται ςτθν ιςτορικότθτα. Θ
«βεντάλια» - οι τρεισ ςφθνοειδείσ επιφάνειεσ με τισ προεκτάςεισ τουσ- διαβάηονται ωσ
χάραξθ που οριοκετεί – κακορίηει - ιεραρχεί τισ λειτουργίεσ, χωρίσ όμωσ επαρκι
τεκμθρίωςθ.
Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τα κλιματικά δεδομζνα και το πϊσ αυτά επιδροφν ςτο
ςχεδιαςμό. Γίνονται ιδιαίτερεσ αναφορζσ ςτον νυχτερινό φωτιςμό, ςτθ φφτευςθ και τα
υλικά, που δεν είναι επαρκϊσ αναλυτικζσ.
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ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ ΤΠ.ΠΟ.Α.
οριςμζνθ με τθν υπ.αρ. υπ.αρ. 7/2022 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, (ΦΕΚ
25/Υ.Ο.ΔΔ./20.01.22) του Ρανελλινιου Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Ρροςχζδιων με τίτλο:
«Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ
ανατολικισ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ»
ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, αρχιτζκτονασ μθχανικόσ, Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Ρροςταςίασ
Νεωτζρων Μνθμείων & Κινθτϊν Ρολιτιςτικϊν Αγακϊν τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων
και Τεχνικϊν Ζργων Κριτθσ και ωσ Αναπλθρϊτρια του Αναπλθρωτι ελλείποντοσ
Ρροϊςταμζνου τθσ ίδιασ Υπθρεςίασ, ωσ τεχνικόσ ςφμβουλοσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου του
ΥΡ.ΡΟ.Α
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Στο χϊρο όπου, αναπτφχκθκε ο Χάνδακασ, υπιρχε κατά τθν πρϊτθ βυηαντινι περίοδο ζνασ
μικρόσ οικιςμόσ του οποίου τα όρια δεν είναι γνωςτά με ακρίβεια. Οι βυηαντινοί τον
ονόμαηαν «Κάςτρο», ονομαςία που ςυνικιηαν να δίνουν ςε οχυρωμζνεσ πόλεισ ι περιοχζσ.
Οι οχυρϊςεισ αυτζσ προςτάτευαν τθν πόλθ ζωσ τα μζςα του 15ου αιϊνα, όπου θ
ανακάλυψθ και θ χριςθ τθσ πυρίτιδασ και των πυροβόλων όπλων δθμιοφργθςε αλθκινι
επανάςταςθ ςτθν καταςκευι των φρουρίων.
Θ ιδιαίτερα ζντονθ ςειςμικότθτα τθσ περιοχισ, είχε ωσ αποτζλεςμα κατά τθ διάρκεια τθσ
μακραίωνθσ ηωισ του Χάνδακα, κατϋ επανάλθψθ ςχεδόν να ιςοπεδωκεί. Γιαυτό και τα
περιςςότερα αρχιτεκτονικά δείγματα που ςϊηονται ςτθν εντόσ των τειχϊν περιοχι να είναι
τθσ πρόςφατθσ Τοφρκικθσ περιόδου, με ελάχιςτα από τθν εποχι τθσ ενετοκρατίασ και
κανζνα δείγμα κατοικίασ από τθ δεφτερθ βυηαντινι και τθν Αραβικι περίοδο.
Με αφορμι τισ αναςκαφικζσ ζρευνεσ του 20ου αιϊνα ςτθν πόλθ, ζγινε ςαφζσ ότι το
λεγόμενο ζωσ τότε «Αραβικό» τείχοσ ταυτίηεται με τθν οχφρωςθ τθσ δεφτερθσ βυηαντινισ
περιόδου που είχε μεταςκευαςτεί ςε μεταγενζςτερεσ εποχζσ και τμιματα τθσ ζχουν
ενςωματωκεί ςτθν παλαιά ενετικι οχφρωςθ, όπωσ το νοτιοανατολικό τμιμα του οχυροφ
περιβόλου από τθν Ρλατεία Ελ. Βενιηζλου (Λιοντάρια) ζωσ τθν Ρλατεία Ελευκερίασ (Τρεισ
Καμάρεσ). Ζνα άλλο επίμθκεσ ευκφγραμμο τμιμα του τείχουσ αυτοφ, είναι εμφανζσ κατά
μικοσ τθσ οδοφ Δουκόσ Μποφόρ, θ οποία ζχει διαμορφωκεί επάνω ςε επιχωματϊςεισ
που περιβάλλουν το νοτιοανατολικό, ανατολικό και βορειοανατολικό τμιμα τθσ δεφτερθσ
βυηαντινισ οχφρωςθσ.
Το ευκφγραμμο τμιμα του βενετςιάνικου τείχουσ από τον Ρρομαχϊνα Σαμπιονάρα που
ζφκανε ζωσ κάτω από το μοναςτιρι του Αγίου Φραγκίςκου, (cortina του Αγίου
Φραγκίςκου), είχε μεγάλο μικοσ και κατζλθγε ςτο πλευρό (fianco) του Αγίου Φραγκίςκου,
το οποίο ιταν διαμορφωμζνο με orecchione και χαμθλι πλατεία. Δυτικά και ςε ςτάκμθ
αρκετά υψθλότερθ από εκείνθ του πλευροφ είχε καταςκευαςτεί, από τα πρϊτα χρόνια τθσ
βενετςιάνικθσ κατοχισ, το μοναςτιρι και θ εκκλθςία του Αγίου Φραγκίςκου. Θ cortina
Αγίου Φραγκίςκου είχε πλατφ parapetto διαμορφωμζνο από επιχωματϊςεισ, το οποίο προσ
το εςωτερικό τθσ οχφρωςθσ, είχε λίκινθ επζνδυςθ καταςκευαςμζνθ από κοινι τοιχοποιία.
Ανάμεςα ςτο parapetto και ςτο παλαιό, βυηαντινό τείχοσ υπιρχε ελεφκεροσ χϊροσ που είχε
τθ μορφι τάφρου, θ οποία επιχωματϊκθκε και διαμορφϊκθκε το επίπεδο τθσ οδοφ Δουκόσ
Μποφόρ.
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Θ χαμθλι πλατεία του Αγίου Φραγκίςκου, θ οποία επιχωματϊκθκε και καταςτράφθκε τον
20οϋ αι. για να περάςει από το ςθμείο αυτό θ οδόσ Ικάρου, είχε μία ιδιομορφία ςτθ
διαμόρφωςθ του merlone και των κανονιοκυρίδων, που δεν ςυναντάται ςε άλλθ χαμθλι
πλατεία του φρουρίου. Μία ςτρατιωτικι πφλθ τθν ςυνζδεε με το εςωτερικό τθσ πόλθσ ενϊ
δεν είχε πφλθ εξόδου προσ τθν τάφρο (sortita).
Από το fianco του Αγίου Φραγκίςκου άρχιηε θ «ανάποδθ πλατφόρμα» (piattaforma
rovescia). Επρόκειτο για ιδιομορφία τθσ καταςκευισ, τθν οποία οι Βενετοί αναγκάςτθκαν να
ςχεδιάςουν για να αντιμετωπίςουν τα προβλιματα που τουσ δθμιουργοφςε θ μορφολογία
του φυςικοφ εδάφουσ. Το ςθμείο αυτό βριςκόταν ανάμεςα ςε τρεισ φυςικζσ εξάρςεισ:
ανατολικά υπιρχε ο λόφοσ του Αγίου Δθμθτρίου, βόρεια ο λόφοσ τθσ παλαιάσ πόλθσ και
νότια ο λόφοσ όπου δθμιουργικθκε ο Ρρομαχϊνασ Βιττοφρι. Ανάμεςα τουσ ςχθματιηόταν
μικρι χαράδρα, θ οποία απετζλεςε και το φυςικό, προσ νότο, όριο τθσ παλαιάσ οχφρωςθσ
τθσ πόλθσ. Οι Βενετοί επιχωμάτωςαν αυτιν τθ χαράδρα. Το 1562 ο Giulio Savorgnan
καταςκεφαςε, τθν piattaforma rovescia ωσ λφςθ ανάγκθσ, αφινοντασ ζξω από τον
οχυρωμζνο περίβολο τον λόφο του Αγίου Δθμθτρίου, ο οποίοσ οχυρϊκθκε ανεξάρτθτα. Οι
επιχωματϊςεισ τθσ piattaforma rovescia είχαν μεγάλο φψοσ και ζφταναν αρκετά
υψθλότερα από τθν απόλθξθ τθσ εξωτερικισ λίκινθσ επζνδυςθσ. Ρροσ το εςωτερικό τθσ
πόλθσ, οι επιχωματϊςεισ διαμορφϊκθκαν ςαν ζνα επίμθκεσ χωμάτινο τοιχίο, που
επενδφκθκε με τοίχο από λικοδομι, ςτθ νότια πλευρά του οποίου διανοίχκθκε θ είςοδοσ
και καταςκευάςτθκε θ μνθμειϊδθσ πρόςοψθ τθσ Ρφλθσ του Αγίου Γεωργίου.
Το fianco του Αγίου Φραγκίςκου και θ piattaforma rovescia ενιςχφκθκαν ςτθ βάςθ τουσ με
υψθλι και πλατειά falsabraga, θ οποία προχωροφςε παράλλθλα με τθν εξωτερικι παρειά
του τείχουσ. Θ piattaforma rovescia, ςτθ νότια απόλθξθ τθσ, ςυναντοφςε το βόρειο πλευρό
του Ρρομαχϊνα Βιττοφρι.
Ππωσ και τα άλλα τμιματα τθσ οχφρωςθσ που ςυνκζτουν τθν ανατολικι πλευρά του
φρουρίου, ζτςι και ο προμαχϊνασ αυτόσ είναι ιδιόμορφοσ. Τα δφο μζτωπα του ιταν άνιςα
μεταξφ τουσ: το μικοσ του ανατολικοφ ιταν υπερδιπλάςιο από εκείνο του νοτιοδυτικοφ. Το
ανατολικό μζτωπο κατζλθγε ςτο πλευρό του Αγίου Γεωργίου όπου υπιρχε orecchione
δίχωσ χαμθλι πλατεία, ενϊ το νοτιοδυτικό κατζλθγε ςε πλευρό με orecchione και κανονικά
διαμορφωμζνθ χαμθλι πλατεία. Στο τμιμα του fianco, ανάμεςα ςτο orecchione και ςτθν
piattaforma rovescia, κατζλθγε θ ζξοδοσ τθσ Ρφλθσ του Αγίου Γεωργίου. Στθν άνω
επιφάνεια του fianco, επάνω ςτο επίπεδο του προμαχϊνα, εδράςτθκε πικανότατα κατά τισ
επιςκευζσ που ζγιναν από τουσ Τοφρκουσ κατά τθν πρϊτθ περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ,
τμιμα του υδραγωγείου του Morosini. Θ τουρκικι καταςκευι απαρτιηόταν, ςτο ςθμείο
αυτό, από τζςςερα λίκινα τόξα. Δεν πρόκειται για τισ περίφθμεσ ενετικζσ «Τρεισ Καμάρεσ»
από τισ οποίεσ πιρε το όνομα του το ενετικό Ρεδίον του Άρεωσ – θ ςθμερινι, δθλαδι,
πλατεία Ελευκερίασ. Αυτζσ αποτελοφςαν ζνα άλλο τμιμα του ενετικοφ υδραγωγείου που
βριςκόταν ςτθ βόρεια πλευρά τθσ πλατείασ, ςτθν επζκταςθ του παλαιοφ, βυηαντινοφ
τείχουσ, εμπρόσ, περίπου, από το ςθμερινό ξενοδοχείο «Αςτόρια».
Το ανατολικό μζτωπο του Ρρομαχϊνα Βιττοφρι βρίςκεται κάτω από τισ επιχωματϊςεισ με
τισ οποίεσ ζγινε θ πλιρωςθ τθσ τάφρου και ςχθματίςτθκε το επίπεδο ςτο οποίο
διαμορφϊκθκε θ λεωφόροσ Δικαιοςφνθσ και το πάρκο Γεωργιάδθ.
Ππωσ και ςτισ άλλεσ οχυρωμζνεσ πόλεισ, ζτςι και ςτον Χάνδακα καταςκευάςτθκαν
ςτρατϊνεσ, κατοικίεσ των αξιωματοφχων και άλλα κτθρια για να ςτεγάςουν διάφορεσ
ανάγκεσ άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με το φροφριο και τθ λειτουργία του ωσ αμυντικισ

ΑΔΑ: ΩΑ5ΕΩ0Ο-ΔΒΨ
καταςκευισ. Σφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ καταςκευάςτθκαν ζξι ςτρατϊνεσ κοντά
ςτθν εςωτερικι περίμετρο των τειχϊν και μία κζςθ εξ αυτϊν ιταν κοντά ςτθν Ρφλθ του
Αγίου Γεωργίου. Το βενετςιάνικο αυτό κτιριο παρζμεινε ςε χριςθ μζχρι τον 19ο αι. όπου
καταςτράφθκε κατά τον μεγάλο ςειςμό του 1856. Τρεισ δεκαετίεσ αργότερα οι Τοφρκοι
χτίηουν ςτθ κζςθ του βενετςιάνικου ςτρατϊνα, νζο ςτρατϊνα. Στα κτιρια αυτά ςιμερα
ςτεγάηονται τα γραφεία τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, με πρόςβαςθ από τθν Ρλ. Ελευκερίασ,
τα Δικαςτιρια και το Ειρθνοδικείο Θρακλείου. Ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ νεϊτερα μνθμεία.
Στθ κζςθ του βενετςιάνικου κακολικοφ Ναοφ του Αγίου Φραγκίςκου, ςιμερα ςτεγάηεται το
Αρχαιολογικό Μουςείο Θρακλείου, με πρόςβαςθ από τθν Ρλατεία Ελευκερίασ.
Επίςθσ ςτον χϊρο τθσ τάφρου ζμπροςκεν τθσ Ρφλθσ Αγίου Γεωργίου, βρίςκεται το
βιομθχανικό ςυγκρότθμα των αλευρόμυλων, χαρακτθριςμζνο ωσ νεϊτερο μνθμείο, για το
οποίο ςφμφωνα με το master plan των χριςεων τθσ τάφρου, προβλζπεται θ αξιοποίθςθ του
ωσ εκκεςιακόσ χϊροσ ςφγχρονθσ τζχνθσ και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων.
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