
                                                                        

  

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 45Ο/22.11.2016
Απόφαση  2104/2016

ΘΕΜΑ  42o:  «Έγκριση  πρακτικών  του  αρχιτεκτονικού  διαγωνισμού  ιδεών  «Αρχιτεκτονικός
διαγωνισμός ιδεών για την ανακαίνιση – επαναχρήση ¨Χατζόγλειου Σχολείου¨ ιδιοκτησίας ΠΕ
Πιερίας».
  
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 22η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στο Κατάστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198
– Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Συσκέψεων, Ισόγειο), η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., κατόπιν της
αριθμ. πρωτ. Ο.Ε./ΟΙΚ.472810/3142/17-11-2016 προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:
1. Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Μήττας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Ασπασίδης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
4. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
5. Μασλαρινός Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
6. Τσιμήτρης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
7. Καρατζιούλα Νίκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.
8. Ανδρίτσος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
9. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

10. Μούρνος Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.
11. Μπαζδάνης Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Ο.Ε.

         Δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Πάλλας
Κωνσταντίνος,  Περιφερειακός  Σύμβουλος  της  Π.Κ.Μ.  και  τακτικό  μέλος  της  Οικονομικής
Επιτροπής.
         Οι κ.κ. Ανδρίτσος Ιωάννης και Μπαζδάνης Αθανάσιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ.
και τακτικά μέλη της Ο.Ε., προσήλθαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την
συζήτηση του 24ου τακτικού θέματος της ημερήσιας  διάταξης και  παρέμειναν μέχρι  και  την
ολοκλήρωσή της.
         Για την τήρηση των Πρακτικών, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού
Αικατερίνη του Κων/νου, Γραμματέας της Ο.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ του Χαραλάμπους,
Αναπληρώτρια Γραμματέας.
         Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 42ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση
πρακτικών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την
ανακαίνιση – επαναχρήση ¨Χατζόγλειου Σχολείου¨ ιδιοκτησίας ΠΕ Πιερίας», ύστερα από το αρ.
πρωτ. 461884(2383)/09-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας, με το οποίο διαβιβάστηκε συνημμένα ταυτάριθμη εισήγηση της, σχετικά με το
ανωτέρω θέμα.
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Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τo Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87Α /2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης….», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το  Π.Δ.  133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας».
3. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/Α/08-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/234/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την με αρ. 4414/2015 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικο-
νομικού  της  ΠΕ  Πιερίας  (αρ.  πρωτ.  486903(5315)οικ./09-11-2015,  ΑΔΑ:  7ΥΡΧ7ΛΛ-Ρ32  και
ΑΔΑΜ: 15REQ003292440) θεωρημένη από την ΥΔΕ του νομού Πιερίας, με την οποία εγκρίθηκε
το αρ. πρωτ. 318795(1544)οικ/14-07-2015 πρωτογενές αίτημα της ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας με ΑΔΑΜ:
14REQ002914358.  Την  με  αρ.  1494/2016  Απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης  της  Διεύθυνσης
Διοικητικού  -  Οικονομικού  της  ΠΕ  Πιερίας  (αρ.  πρωτ.  139324(1463)οικ./01-04-2016,  ΑΔΑ:
71ΩΜ7ΛΛ-1Ω1).
5. Το από 15-12-2015 Tεύχος Δεδομένων και Στοιχείων που προσαρτάται  στην Προκήρυξη
όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας.
6. Την υπ΄αρίθμ. 2418/22-12-2015 (ΑΔΑ:7ΣΞΘ7ΛΛ-6ΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  με  θέμα:  «Έγκριση  Όρων  Προκήρυξης  Για  Τον
Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  Ιδεών  Για  Την  Ανακαίνιση-Επανάχρηση  ¨Χατζόγλειου  Σχολείου¨
Ιδιοκτησίας ΠΕ Πιερίας. Προϋπολογισμού Έργου: 15.000 € (Με ΦΠΑ)», η οποία ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε ως προς τη  νομιμότητά  της  με  το  αριθμ.  πρωτ.  12402/24-02-2016 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
7. Την  υπ΄αρίθμ.  1111/14-06-2016  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Έγκριση σύστασης Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό  Ιδεών:  ¨ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΙΔΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  -
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ “ΧΑΤΖΟΓΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’’ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ¨»,
8. Την Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 16PROC004304417) - Την Περίληψη Προκήρυξης (ΑΔΑ: 7ΛΣ97ΛΛ-
Θ29).
9. Το με αρ. πρωτ. 99443(486)/26-04-2016 διαβιβαστικό περίληψης σε εφημερίδες (Δημοπρα-
σιακή Αθηνών, Ενημέρωση & Αγγελίες, Πιερικοί Αντίλαλοι, Ολύμπιο Βήμα, Ημερήσια), Ιστοσελί-
δες (ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ) και Ιστοσελίδα Διοργανώτριας Αρχής ΠΕ Πιερίας.
10.Την αρ. 1262/05-07-2016 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. περί Τροποποίησης - Συμπλήρωσης
της με αρ. 1111/14-06-2016 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση σύστασης Κριτικής
Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του θέματος (ΑΔΑ: Ω4ΣΩ7ΛΛ-ΠΡΧ).
11.Αρ. Φύλλου 384/18-07-2016, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σχετικά με
τη  δημοσίευση  της  σύστασης  της  Κριτικής  Επιτροπής  του Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  του
θέματος.
12.Την αρ. 1316/12-72016 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του θέματος (ΑΔΑ: 6ΩΨ47ΛΛ-
Ψ1Ω) με λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων την 31η Αυγούστου 2016.
13. Το από 29-09-2016 Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής σύμφωνα με το
οποίο : ‘’  Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την  Προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ «ΧΑΤΖΟΓΛΕΙΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ», τις δημοσιεύσεις στον τύπο και το ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε.,
παρέλαβε από τον αγωνοθέτη δεκαέξι (16) προτάσεις και προχωρά στο «1ο Στάδιο Αποσφράγισης των
Προτάσεων – Προκαταρτικής Εξέτασης των συμμετοχών».
Αφού διαβάστηκαν τα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης και διαπιστώθηκε η έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω
δεκαέξι (16) προτάσεων, αποσφραγίσθηκαν τα δέματά τους με την σειρά που περιγράφεται παρακάτω και
έγινε καταγραφή και μονογράφηση των σχεδίων και σφραγισμένων φακέλων των προτάσεων.

Α/α 1
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1η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 28008135LL (αρ. πρωτ. εισ. 326682(1700)/03-08-2016)  
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 2
2η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 33088044TW (αρ. πρωτ. εισ. 332305(1736)/08-08-2016)  
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 3
3η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 86138614MM (αρ. πρωτ. εισ. 347832(1814)/ 24-08-2016)  
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 4
4η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 12072016AM (αρ. πρωτ. εισ. 348778(1817)/24-08-2016)  
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 5
5η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 20073272GA (αρ. πρωτ. εισ. 350915(1827)/26-08-2016)  
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 6
6η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 19797989KA (αρ. πρωτ. εισ. 356028(1852)/31-08-2016)  
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 7
7η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 54026104SK (αρ. πρωτ. εισ. 356098(1853)/31-08-2016)  
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 8
8η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 11075677AV (αρ. πρωτ. εισ. 356103(1854)/31-08-2016)   
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Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Δύο (2) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προκή -
ρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 9
9η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: ED11388465 (αρ. πρωτ. εισ. 357325(1862)/31-08-2016)   
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 10
10η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 00075003KA (αρ. πρωτ. εισ. 357330(1863)/31-08-2016)   
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 11
11η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: SM00019919 (αρ. πρωτ. εισ. 359300(1872)/01-09-2016)  
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 12
12η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 56292519II (αρ. πρωτ. εισ. 359303(1873)/01-09-2016)   
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 13
13η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: C75538F409 (αρ. πρωτ. εισ. 360354(1880)/02-09-2016)  
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 14
14η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: Y12345678M (αρ. πρωτ. εισ. 361726(1882)/05-09-2016)   
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 15
15η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 11212121PQ (αρ. πρωτ. εισ. 362666(1885)/05-09-2016) 
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
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-Τρεις (3) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προ-
κήρυξης.
-Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
-Ένα CD.
Α/α 16
16η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 00001370AB (αρ. πρωτ. εισ. 368681(1930)/08-09-2016) 
Διαπιστώθηκε το απαραβίαστο των σφραγίδων και μονογραφήθηκαν τα περιεχόμενα που  ήταν:
- Δύο (2) πινακίδες DIN A0  με σχέδια σύμφωνα με τα ζητούμενα του άρθρου του άρθρου 11 της  Προκή-
ρυξης και μία (1) κενή πινακίδα.
- Τρεις (3) τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνεται και παράρτημα με τις σμικρύνσεις σε DIN A3 των
σχεδίων που περιλαμβάνονται στις 3 πινακίδες
- Ένα CD.
15.  Το από 13-10-2016 Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής σύμφωνα με το
οποίο : ‘’…… Εν συνεχεία η Κριτική  επιτροπή έχοντας υπόψη την προκήρυξη του διαγωνισμού (Άρθρο
14) και τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται σε αυτήν, ξεκίνησε το «2ο Στάδιο Αξιολόγησης –
Κατάταξης των Προτάσεων» , δηλαδή τη λεπτομερειακή εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων των
16  προτάσεων – μελετών. Μέσα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Κριτική  επιτροπή
έθεσε τους παρακάτω θεματικούς παράγοντες αξιολόγησης στους οποίους αντικατοπτρίζονται οι στόχοι
του αγωνοθέτη και στον μέγιστο βαθμό συμπίπτουν με αυτούς (άρθρο 14 της προκήρυξης):

1) ΠΡΩΤΟΤΥ-
ΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

2)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ-
ΤΗΤΑ- ΕΝΑΡΜΟ-
ΝΙΣΗ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ

3) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

4)  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙ-
ΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

5) ΔΥΝΑΤΗΤΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ

6)ΘΕΜΑ ΕΠΙ-
ΚΑΛΥΨΗΣ

16. Το από 20-10-2016 Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής με το οποίο : ‘’……
Εν συνεχεία  η  Κριτική   επιτροπή  στα  πλαίσια  του  «2ου Στάδιου Αξιολόγησης – Κατάταξης των
Προτάσεων», συνέχισε τη λεπτομερειακή εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων των 16  προτάσεων –
μελετών   και  μέσα  από  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων,  προχώρησε  στην  παρακάτω
καταγραφή των παρατηρήσεων :
Α/α 1. Πρόταση με αριθμό 28008135LL 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Καλή προσέγγιση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Καλή. Έλλειψη πυροπροστατευμένου κεντρικού 

κλιμακοστασίου. Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του 
εξωτερικού κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό. 
Εξωτερική ράμπα πρόσβασης της κεντρικής εισόδου, 
εκτός οικοδομικής γραμμής, που καταλαμβάνει τμήμα 
κοινόχρηστου χώρου.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Καλή γενικά. Αμήχανη στον τελευταίο όροφο
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ίδια, σχεδόν, αντιμετώπιση όλων των όψεων ανεξαρ-

τήτως  προσανατολισμού. Μόνο αερισμός, με προβλη-
ματικές εξόδους. Ανεπαρκής η υπόλοιπη βιοκλιματική 
προσέγγιση

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αποδεκτή

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Εκτός των όρων που έθεσε η προκήρυξη 

Α/α 2. Πρόταση με αριθμό 33088044TW 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ουδέτερη προσέγγιση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Θετική η προσπάθεια δημιουργίας ανοίγματος της 

νότιας πλευράς του ισογείου προς τη πόλη. Γενικά 
καλή λειτουργική διάταξη σε όλους τους ορόφους. 
Σωστή εκμετάλλευση του αίθριου του ακαλύπτου. 
Έλλειψη πυροπροστατευμένου κεντρικού 
κλιμακοστασίου. Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του 
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εξωτερικού κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό. 
Οι διάσπαρτοι χώροι υγιεινής και τα κλιμακοστάσια 
δημιουργούν προβλήματα ενοποίησης ομοειδών 
λειτουργιών.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αδιάφορη
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ίδια, σχεδόν, αντιμετώπιση όλων των όψεων 

ανεξαρτήτως  προσανατολισμού. Αναιτιολόγητη χρήση
χαλκού στη στέγη. Δεν υπάρχει ουσιαστική 
βιοκλιματική αντιμετώπιση. Η παρουσία ανοιγμάτων 
στη στέγη, χωρίς επαρκή δομική προστασία, 
δημιουργεί συνθήκες υπερθέρμανσης

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο χαλκός και το ξύλο ανεβάζουν τον προϋπολογισμό 
και το κόστος συντήρησης

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Υπερβολική η προβολή της στέγης στις όψεις.
Α/α 3. Πρόταση με αριθμό 86138614MM
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ουδέτερη προσέγγιση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Κατακερματισμός των χώρων όλων των επιπέδων με 

χρήση πρόσθετων υποστυλωμάτων. Αναιτιολόγητη 
δημιουργία τρίτου κλιμακοστασίου. Χώροι υγιεινής 
στην κύρια όψη του κτιρίου. Απουσία λειτουργικής 
οργάνωσης. Έλλειψη πυροπροστατευμένου κεντρικού 
κλιμακοστασίου. Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του 
εξωτερικού κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Δεν αποτυπώνεται ενιαία μορφολογική άποψη 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η χρήση τιτανιούχου ψευδάργυρου χρώματος σκούρο 

γκρι ανεβάζει τα θερμικά φορτία. Παντελής απουσία 
βιοκλιματικής προσέγγισης

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο τιτανιούχος ψευδάργυρος ανεβάζει τον 
προϋπολογισμό και τη συντήρηση

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Υπερβολική η προβολή της στέγης στην ανατολική και 
βόρεια όψη.

Α/α 4. Πρόταση με αριθμό 12072016AM
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Σχετική. Φυτεμένα δώματα σε όλα τα επίπεδα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ασαφής λειτουργική οργάνωση. Διάδρομος που 

κατακερματίζει τον χώρο του ισογείου. Χώροι υγιεινής 
χωροθετημένοι σε θέσεις που καλύπτουν το αίθριο. 
Καλή η πρόταση που αφορά στην αίθουσα του 
τελευταίου ορόφου. Έλλειψη πυροπροστατευμένου 
κεντρικού κλιμακοστασίου. Κοινή και μοναδική τελική 
έξοδος του εξωτερικού κλιμακοστασίου κινδύνου με το
κεντρικό.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Μορφολογικά δεν αποτυπώνεται η χρήση του κτιρίου. 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η βιοκλιματική προσέγγιση περιορίζεται στην ιδέα των 

αίθριων . Απουσιάζουν στοιχεία σκιασμού ή 
τοποθετούνται λανθασμένα (ανατολική όψη με 
οριζόντια στοιχεία).

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι διάσπαρτοι χώροι πρασίνου απαιτούν αυξημένο 
κόστος συντήρησης.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -
Α/α 5. Πρόταση με αριθμό 20073272GA 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Πρωτότυπη επίλυση, με αρνητικό πρόσημο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Αγνοούνται οι υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές του 

ισογείου. Οι χώροι του ΚΕΔΔΥ δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές της προκήρυξης. Χώροι υγιεινής σε 
διαφορετική θέση σε κάθε όροφο. Έλλειψη 
πυροπροστατευμένου κεντρικού κλιμακοστασίου. 
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Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του εξωτερικού 
κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Παραπέμπει ενδεχομένως σε συγκρότημα γραφείων 
(εταιρία) και όχι σε κτίριο κοινόχρηστων λειτουργιών. 
Αλλοιώνεται πλήρως το κέλυφος του υφιστάμενου 
κτιρίου.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιοκλιματική προσέγγιση απούσα
ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ακριβή εξωτερική όψη.
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -
Α/α 6. Πρόταση με αριθμό 19797989KA
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ενδιαφέρουσα παρουσίαση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Η εμμονή στη ιδέα των "δεματιών" δημιουργεί 

προβλήματα στη διάταξη των χώρων και κύρια στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Κατακερματισμός των 
λειτουργικών ενοτήτων. Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της
διαφυγής στο ισόγειο από τη κλίμακα κινδύνου.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Η κεντρική ιδέα των "δεματιών" μόνο κατ' επίφαση 
χρησιμοποιείται. Τομή ενδιαφέρουσα. Κατά τα άλλα 
αδιάφορες όψεις.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Καμία προσπάθεια ηλιοπροστασίας. Κοινή 
αντιμετώπιση διαφορετικών προσανατολισμών

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχετικά ακριβή λύση
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Άνιση παρουσία της στέγης (ύψος) στις όψεις.
Α/α 7. Πρόταση με αριθμό 54026104SK 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, με εξαίρεση την 

αντιαισθητική υπερπροβολή του λογότυπου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Θετική η προσπάθεια δημιουργίας εσοχών στις δύο 

γωνιές του ισογείου. Προβληματική η λειτουργικότητα 
της βορειοανατολικής υποχώρησης. Δημιουργία 
υπογείου (λόγω απώλειας επιφανειών στο ισόγειο), 
που παρεκκλίνει των όρων του διαγωνισμού και 
δημιουργεί κατασκευαστικά προβλήματα. 
Προβληματική η χωροθέτηση του μπλοκ των χώρων 
υγιεινής που αποκλείουν την πρόσβαση στον ακάλυπτο
του κτιρίου. Δεν υπάρχει αυτονομία των επί μέρους 
λειτουργιών στους ορόφους. Έλλειψη 
πυροπροστατευμένου κεντρικού κλιμακοστασίου. 
Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του εξωτερικού 
κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Συνεπής προσέγγιση ως προς τον χαρακτήρα της 
αρχικής χρήσης του κτιρίου. Καλά δομημένες 
μορφολογικά οι όψεις Τριμερής οργάνωση (βάση, 
κορμός, επικάλυψη). Ενδιαφέρουσα προσέγγιση όσον 
αφορά στην λύση της επικάλυψης.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ίδια, σχεδόν, αντιμετώπιση όλων των όψεων 
ανεξαρτήτως  προσανατολισμού. Μόνο αερισμός 
σχετικά επαρκής όπως και ο φωτισμός. Ανεπαρκής η 
υπόλοιπη βιοκλιματική προσέγγιση.

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αποδεκτή

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Πολύ καλή αντιμετώπιση των φυτεμένων όψεων και 
στέγης.

Α/α 8. Πρόταση με αριθμό 11075677AV 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Απόφαση 2104/22-11-2016
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Fax. 2313 319846    /    e-mail:  oe@pkm.gov.gr

7

ΑΔΑ: 60Θ87ΛΛ-0ΛΣ



ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Πρωτότυπη επίλυση, με αρνητικό πρόσημο. 
Προσπάθεια αξιοποίησης του ακαλύπτου. Φτωχή 
παρουσίαση. Δύο πινακίδες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ανεπίτρεπτη και μη υλοποιήσιμη παρέμβαση στον 
στατικό φορέα του κτιρίου (καθαίρεση κεντρικού 
τμήματος). Διάσπαση των επί μέρους λειτουργιών ανά 
όροφο. Ανεπαρκέστατη λειτουργική αντιμετώπιση στον
3ο όροφο. Έλλειψη πυροπροστατευμένου κεντρικού 
κλιμακοστασίου. Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του 
εξωτερικού κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό.  

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Η μορφολογική προσέγγιση δεν παραπέμπει σε κτίριο 
των απαιτήσεων της διακήρυξης. Μορφολογικοί 
ακροβατισμοί. Αγνοείται η υφιστάμενη κατάσταση 
(εσωτερικές υψομετρικές διαφορές, στατικός φορέας 
στο ισόγειο)

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιοκλιματική προσέγγιση απούσα
ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχετικά ακριβή λύση
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -
Α/α 9. Πρόταση με αριθμό ED11388465
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ενδιαφέρουσα παρουσίαση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Δεν διασφαλίζεται η αυτόνομη λειτουργία των χώρων. 

Έλλειψη πυροπροστατευμένου κεντρικού 
κλιμακοστασίου. Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του 
εξωτερικού κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό. 
Τυπικές κατόψεις, όμοιες για εντελώς διαφορετικές 
λειτουργικές ανάγκες. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Μορφολογικές ακροβασίες. Πλήρης αδιαφορία για το 
υφιστάμενο κέλυφος. Καμία επαφή με το οικιστικό 
περιβάλλον.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιοκλιματική προσέγγιση ανεπαρκής. Όμοια 
αντιμετώπιση διαφορετικών όψεων.

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχετικά ακριβή λύση

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Στέγη δικλινής, εκτός των αρχών που έθεσε η 
διακήρυξη, τελείως διαφορετική από την υφιστάμενη. 

Α/α 10.Πρόταση με αριθμό 00075003KA 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ενδιαφέρουσα παρουσίαση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Η επιλογή του κεντρικού διαδρόμου οδηγεί σε 

κατακερματισμό των χώρων. Ανοργάνωτοι εσωτερικοί 
χώροι. Η έλλειψη διάταξης των χώρων του ΚΕΔΔΥ δεν 
υπηρετεί τις ανάγκες της υπηρεσίας. Καλή διάταξη των
χώρων υγιεινής

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Μορφολογικά αποσπασματική αντιμετώπιση των 
όψεων. Δεν αιτιολογείται η επιλογή της διπλοκέλυφης 
λύσης.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιοκλιματική προσέγγιση παραπλανητική στη 
περιγραφή της

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχετικά ακριβή λύση
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -
Α/α 11. Πρόταση με αριθμό SM00019919
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ενδιαφέρουσα παρουσίαση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Ανοργάνωτοι εσωτερικοί χώροι. Η έλλειψη διάταξης 

των χώρων του ΚΕΔΔΥ δεν υπηρετεί τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. Προβληματική η επίλυση του χώρου 
πολλαπλών χρήσεων. Ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις στον 
υφιστάμενο στατικό φορέα.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Πλήρης αδιαφορία για το υφιστάμενο κέλυφος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Απόφαση 2104/22-11-2016
Βασ. Όλγας 198, 541 10 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 319612, 631, 641, 675, 722, 765, 880, 916, 933
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιοκλιματική προσέγγιση άστοχη και παραπλανητική 
στη περιγραφή της.  

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανέφικτη λύση μη υλοποιήσιμη. Πρόκειται για άλλο 
κτίριο εσωτερικά.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Επικάλυψη και κτιριακοί όγκοι τελείως διαφορετικοί 
από την υφιστάμενη δομή του κτιρίου και εκτός των 
αρχών που έθεσε η διακήρυξη.  

Α/α 12. Πρόταση με αριθμό 56292519II
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Καμία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Αρκετά καλή διάταξη των χώρων στα τρία επίπεδα. 

Κακή λύση στο τελευταίο επίπεδο. Δεν προβλέπεται 
αυτονομία λειτουργιών στους ορόφους. Έλλειψη 
πυροπροστατευμένου κεντρικού κλιμακοστασίου. 
Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του εξωτερικού 
κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό.  

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Απολύτως αδιάφορο 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιοκλιματική προσέγγιση απούσα. Κοινή αντιμετώπιση 

διαφορετικών προσανατολισμών
ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αποδεκτή
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ατυχής προσπάθεια κάλυψης της στέγης στις όψεις
Α/α 13. Πρόταση με αριθμό C75538F409 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ενδιαφέρουσα παρουσίαση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Πολύ καλή εσωτερική οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. 

Έλλειψη πυροπροστατευμένου κεντρικού 
κλιμακοστασίου. Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του 
εξωτερικού κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό.  

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Καλή γενικά. Το εξωτερικό επιπλέον κέλυφος δεν 
αιτιολογείται επαρκώς

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ίδια, σχεδόν, αντιμετώπιση όλων των όψεων 
ανεξαρτήτως  προσανατολισμού.  Ανεπαρκής και μόνο 
θεωρητική η βιοκλιματική προσέγγιση. Η επίκληση 
κτιρίου nzeb (nearly zero-energy building) δεν 
αιτιολογείται

ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αποδεκτή
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -
Α/α 14. Πρόταση με αριθμό Y12345678M
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δεν λαμβάνεται υπόψη το 

κέλυφος του αρχικού κτιρίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Λειτουργικά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Οι χώροι 

των ΚΕΔΔΥ δεν είναι λειτουργικοί (open plan). 
Προβλέπεται πυροπροστατευμένη όδευση στον 
πυρήνα του κεντρικού κλιμακοστασίου. Λειτουργικό 
πρόβλημα στον διαχωρισμό του κλιμακοστασίου της 
πρόσβασης στον τελευταίο όροφο.  

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Οι μορφολογικοί χειρισμοί των όψεων παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον. Άνιση και αντιφατική αντιμετώπιση των 
όψεων. Οι λύσεις του ισογείου (κατόψεις όψεις) δεν 
λειτουργούν στη κατεύθυνση της προσέλκυσης του 
κοινού. Όψεις που δεν ανταποκρίνονται στη λειτουργία
του εσωτερικού. 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιοκλιματική προσέγγιση ανεπαρκής
ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σχετικά ακριβή λύση
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -

Α/α 15. Πρόταση με αριθμό 11212121PQ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Απόφαση 2104/22-11-2016
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Ενδιαφέρουσα παρουσίαση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Προβληματική προσέγγιση ΑΜΕΑ προς όλους τους 

ορόφους. Έλλειψη πυροπροστατευμένου κεντρικού 
κλιμακοστασίου. Κοινή και μοναδική τελική έξοδος του 
εξωτερικού κλιμακοστασίου κινδύνου με το κεντρικό. 
Μη ικανοποιητική διάταξη γραφείων 2ου & 3ου 
ορόφων. Ανεπαρκής λειτουργική διάταξη σε επιμέρους 
χώρους.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Μη λειτουργική λύση κάλυψης όλων των όψεων με 
μεταλλικό πλέγμα.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιοκλιματική προσέγγιση ανεπαρκής.
ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πολύ ακριβή λύση.
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -
Α/α 16. Πρόταση με αριθμό 00001370AB 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Καμία. Φτωχή παρουσίαση. Δύο πινακίδες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Λανθασμένη προσέγγιση από τον βορρά με τη ράμπα 

εκτός Ρ.Γ. Ανοργάνωτοι εσωτερικοί χώροι. ΚΕΔΔΥ 
χωρίς διάταξη. Στο ισόγειο δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
υψομετρικές διαφορές

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αναιτιολόγητες επενδύσεις. Αδιάφορες όψεις.
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιοκλιματική προσέγγιση ανεπαρκής.
ΔΥΝΑΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εφικτό
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -
Κατόπιν η Κριτική Επιτροπή, μετά τη διεξοδική εξέταση των δέκα έξι (16) προτάσεων έκρινε ότι αυτές που
απαντούν  με  πληρέστερο  τρόπο  σε  σύγκριση  με  τις  υπόλοιπες  ως  προς  τα  βασικά  κριτήρια  της
Προκήρυξης του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες τρεις μελέτες με σειρά Α/α καταγραφής :    
Α/α 1) αριθμός  28008135LL 
Α/α 7) αριθμός 54026104SK
Α/α 13) αριθμός C75538F409 
17. Το από 27-10-2016, Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής σύμφωνα με το
οποίο  :  ‘’……   Εν  συνεχεία  η  Κριτική   επιτροπή  στα  πλαίσια  ολοκλήρωσης  του  «2ου Στάδιου
Αξιολόγησης – Κατάταξης των Προτάσεων»,  συνέχισε  με  εκτενή συζήτηση γύρω από τις  τρεις
μελέτες που  ξεχώρισαν κατά την προηγούμενη συνεδρίασή της, ως αυτές που απαντούν με πληρέστερο
τρόπο στα βασικά κριτήρια της Προκήρυξης του διαγωνισμού  και  κατέταξε τις μελέτες αυτές κατά σειρά
επιτυχίας ως εξής:
Α/α 13) αριθμός C75538F409 
Α/α 1) αριθμός 28008135LL
 Α/α 7) αριθμός 54026104SK
Κατόπιν στα πλαίσια του «3ου Σταδίου Απονομής Βραβείων» τα μέλη της επιτροπής μετά από συγκριτική
διαδικασία και εκτενή συζήτηση  ως προς την επάρκεια των προτάσεων για την απονομή του Α’ βραβείου,
ομόφωνα αποφάσισαν τη μη απονομή Α΄ βραβείου, την απονομή των Β΄ και του  Γ΄ βραβείων και την
πρόταση στη Διοργανώτρια Αρχή για την εξαγορά μίας (1) μελέτης και προχώρησαν στην κατάταξη των
τριών μελετών που επελέγησαν για διάκριση, ως εξής :

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 
Α/α 13) αριθμός C75538F409

Η πρόταση έχει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Η λειτουργική οργάνωση όλων των επιπέδων είναι ιδιαίτε-
ρα προσεγμένη. Παρουσιάζονται προβλήματα και ελλείψεις σε θέματα πυροπροστασίας. Ενδιαφέρουσα η
μορφολογική προσέγγιση που απαξιώνεται από την πρόσθετη μεταλλική ‘επιδερμίδα’ που δεν λειτουργεί
βιοκλιματικά. Οι όψεις οργανώνονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του προσανατολισμού τους. Η βιο-
κλιματική  προσέγγιση  είναι  μόνο  βερμπαλιστική,  ενώ  η  επίκληση  κτιρίου  nzeb  (nearly  zero-energy
building) πλήρως ανεπαρκής και αναιτιολόγητη.  
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Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 
 Α/α 1) αριθμός 28008135LL 
Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, με πρωτοτυπία στην προσέγγιση του θέματος. Παρουσιάζονται προβλήματα
και ελλείψεις σε θέματα πυροπροστασίας στο κτίριο, ενώ η χρήση εξωτερικής ράμπας σε κοινόχρηστο
χώρο είναι παράνομη. Η μορφολογική προσέγγιση στους ορόφους παρουσιάζει ενδιαφέρον, ενώ ο τελευ-
ταίος όροφος –που βρίσκεται εκτός των προδιαγραφών του διαγωνισμού-, αν και φαινομενικά εντυπωσια-
κός, ουσιαστικά είναι ασύνδετος με το υπόλοιπο κτίριο. Οι όψεις οργανώνονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρ-
τήτως του προσανατολισμού τους. Η βιοκλιματική προσέγγιση είναι ανεπαρκής, πλην του προβλεπόμενου
αερισμού του κτιρίου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

Α/α 7) αριθμός 54026104SK

Ενδιαφέρουσα μορφολογική προσέγγιση, με εξαίρεση τη χρήση του καπνόφυλλου στη γωνία του κτιρίου.
Ιδιαίτερα θετικές οι γωνιακές εσοχές στο επίπεδο του ισογείου. Προβληματική η λειτουργικότητα της βο-
ρειοανατολικής υποχώρησης. Η δημιουργία υπογείου –λόγω της απώλειας ωφέλιμων χώρων στο ισόγειο-
παρεκκλίνει των όρων του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα δημιουργεί ανυπέρβλητα κατασκευαστικά προ-
βλήματα. Προβληματική η χωροθέτηση του μπλοκ των χώρων υγιεινής που αποκλείουν την πρόσβαση
στον ακάλυπτο του κτιρίου. Παρουσιάζονται προβλήματα και ελλείψεις σε θέματα πυροπροστασίας. Δεν
υπάρχει αυτονομία των επιμέρους λειτουργιών στους ορόφους. Συνεπής προσέγγιση ως προς το χαρακτή-
ρα της αρχικής χρήσης του κτιρίου. Καλά δομημένες, μορφολογικά, οι όψεις με τριμερή οργάνωση (βάση,
κορμός, επικάλυψη), που αντιμετωπίζονται όμως με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του προσανατολισμού
τους. Καλή προσέγγιση του αερισμού και του φωτισμού των χώρων, ενώ είναι ανεπαρκής η λοιπή βιοκλι-
ματική προσέγγιση, Πολύ καλή η αντιμετώπιση των φυτεμένων όψεων και της στέγης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής,
προκειμένου  να  ελέγξει  την  εγκυρότητα  της  συμμετοχής  των  διαγωνιζομένων  των  προτάσεων  που
προκρίθηκαν για βράβευση και της μελέτης που  προτάθηκε για εξαγορά και εξακρίβωσε ότι πληρούνται οι
όροι της προκήρυξης. Η αντιστοιχία των αριθμών - κωδικών με τα ονόματα των μελετητών  είναι ως εξής:
- Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ C75538F409 ΧΑΤΖΗΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΖΩΗ
- Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 28008135LL ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
- ΕΞΑΓΟΡΑ 54026104SK ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Τέλος η Επιτροπή προέβη σε συγκέντρωση όλων των δεκαέξι (16) φακέλων των προτάσεων και αποφάσι-
σε την υποβολή τους, μαζί με τα πρακτικά των τεσσάρων συνεδριάσεων και του τελικού συγκεντρωτικού
συνοπτικού πρακτικού στη Διοργανώτρια Αρχή που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Πιερί-
ας, εντός 10 ημερών σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.’’  
18. Το Τελικό Συγκεντρωτικό και Συνοπτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής  του διαγωνισμού
το οποίο έχει ως εξής: 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ «ΧΑΤΖΟΓΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕ
ΠΙΕΡΙΑΣ»

           Τα  μέλη  της  Κριτικής   Επιτροπής  του  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  Ιδεών  της  μελέτης
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΙΔΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ  «ΧΑΤΖΟΓΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ», συνήλθαν σε κλειστές συνεδριάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων
στον 4ο όροφο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας  με αντικείμενο την αποσφράγιση των φακέλων
συμμετοχής,  τον  έλεγχο  της  εμπρόθεσμης  και  έγκυρης  υποβολής  τους,  την  αξιολόγηση  όλων  των
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μελετών σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης,  την αιτιολογημένη κατάταξή τους και  την τελική
διαπίστωση των βραβευθέντων μελετητών.

Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε με την Απόφαση 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011)
«Νέο  πλαίσιο  διενέργειας  των  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών  και  γενικά  των  διαγωνισμών μελετών  με
απονομή  βραβείων»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’αριθμ.  22186/2012  Απόφαση  Υ.Π.Ε.Κ.Α.
(ΦΕΚ1494/Β’/2012) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης
της προκήρυξης του διαγωνισμού.
 Παρόντες από την Κριτική  Επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 1262/2016 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με ΑΔΑ: Ω4ΣΩ7ΛΛ-ΠΡΧ (ΦΕΚ αριθμ. 384/2016/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) σε
όλες τις συνεδριάσεις ήταν οι κάτωθι: 

1. Καραγιάννη Ολυμπία του Ιωάννη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κριτής  ΥΠΕΚΑ
2. Γεωργιάδου Έλλη του Ομήρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κριτής ΥΠΕΚΑ
3. Δεσποτίδης Κων/νος του Αθανασίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κριτής ΥΠΕΚΑ
4. Μακρίδης Πέτρος του Θεοδώρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κριτής «εκ προσωπικοτήτων» 
5. Σινωπίδου Παναγιώτα του Θεμιστοκλή,  Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Αναπληρώτρια  Προϊστάμενη

του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πιερίας, εκπρόσω-
πος της Διοργανώτριας Αρχής

Χρέη Γραμματέα της επιτροπής εκτέλεσε  η κα Κουρινιώτη Ειρήνη - Χρυσοβαλάντου του Ιωάννη, ΤΕ Μη-
χανικός Δομικών Έργων, υπάλληλος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έρ-
γων της ΠΕ Πιερίας.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
29-09-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

Κατά την 1η συνεδρίαση η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την Προκήρυξη  και τα λοιπά στοι-
χεία του διαγωνισμού, παρέλαβε από τον αγωνοθέτη δεκαέξι (16) προτάσεις τις οποίες αποσφράγισε για
τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων ως  εξής:
 Α/α 1
1η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 28008135LL (αρ. πρωτ. εισ. 326682(1700)/03-08-2016)  
Α/α 2
2η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 33088044TW (αρ. πρωτ. εισ. 332305(1736)/08-08-2016)  
Α/α 3
3η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 86138614MM (αρ. πρωτ. εισ. 347832(1814)/ 24-08-2016)  
Α/α 4
4η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 12072016AM (αρ. πρωτ. εισ. 348778(1817)/24-08-2016)  
Α/α 5
5η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 20073272GA (αρ. πρωτ. εισ. 350915(1827)/26-08-2016)  
Α/α 6
6η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 19797989KA (αρ. πρωτ. εισ. 356028(1852)/31-08-2016)  
Α/α 7
7η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 54026104SK (αρ. πρωτ. εισ. 356098(1853)/31-08-2016)  
Α/α 8
8η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 11075677AV (αρ. πρωτ. εισ. 356103(1854)/31-08-2016)   
Α/α 9
9η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: ED11388465 (αρ. πρωτ. εισ. 357325(1862)/31-08-2016)   
Α/α 10
10η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 00075003KA (αρ. πρωτ. εισ. 357330(1863)/31-08-2016)   
Α/α 11
11η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: SM00019919 (αρ. πρωτ. εισ. 359300(1872)/01-09-2016)  
Α/α 12
12η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 56292519II (αρ. πρωτ. εισ. 359303(1873)/01-09-2016)   
Α/α 13
13η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: C75538F409 (αρ. πρωτ. εισ. 360354(1880)/02-09-2016)  
Α/α 14
14η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: Y12345678M (αρ. πρωτ. εισ. 361726(1882)/05-09-2016)   
Α/α 15
15η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 11212121PQ (αρ. πρωτ. εισ. 362666(1885)/05-09-2016) 
Α/α 16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Απόφαση 2104/22-11-2016
Βασ. Όλγας 198, 541 10 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 319612, 631, 641, 675, 722, 765, 880, 916, 933

Fax. 2313 319846    /    e-mail:  oe@pkm.gov.gr

12

ΑΔΑ: 60Θ87ΛΛ-0ΛΣ



16η αποσφραγίσθηκε η πρόταση με αριθμό: 00001370AB (αρ. πρωτ. εισ. 368681(1930)/08-09-2016) 
Έγιναν δεκτές όλες οι προτάσεις και ουδεμία αποκλείσθηκε.  

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
13-10-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Κατά την 2η συνεδρίαση η Επιτροπή έχοντας υπόψη την προκήρυξη του διαγωνισμού (Άρθρο 14)
και τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται σε αυτήν, ξεκίνησε το «2ο Στάδιο Αξιολόγησης – Κατάταξης
των Προτάσεων», δηλαδή τη λεπτομερειακή εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων των 16  προτάσεων –
μελετών.

 Μέσα  από  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων  η  Κριτική   επιτροπή   έθεσε  τους
παρακάτω  θεματικούς  παράγοντες  αξιολόγησης  στους  οποίους  αντικατοπτρίζονται  οι  στόχοι  του
αγωνοθέτη και στον μέγιστο βαθμό συμπίπτουν με αυτούς :1 )Πρωτοτυπία επίλυσης, 2) Λειτουργικότητα
– Εναρμόνιση με κτιριολογικό πρόγραμμα, 3) Μορφολογική Αντιμετώπιση, 4) Βιοκλιματική προσέγγιση, 5)
Δυνατότητα υλοποίησης – προϋπολογισμός και 6) Θέμα επικάλυψης.

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
20-10-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Κατά  την  3η συνεδρίαση  η  Κριτική   επιτροπή  στα  πλαίσια  του  «2ου Στάδιου  Αξιολόγησης  –
Κατάταξης των Προτάσεων», συνέχισε τη λεπτομερειακή εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων των 16
προτάσεων – μελετών  και  μέσα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, προχώρησε στην
καταγραφή των παρατηρήσεων της για όλες τις μελέτες. Κατόπιν   έκρινε ότι αυτές που απαντούν με
πληρέστερο  τρόπο σε  σύγκριση  με  τις  υπόλοιπες  ως  προς  τα  βασικά  κριτήρια  της  Προκήρυξης  του
διαγωνισμού είναι οι ακόλουθες τρεις μελέτες με σειρά Α/α καταγραφής :    
Α/α 1) αριθμός  28008135LL 
Α/α 7) αριθμός 54026104SK
Α/α 13) αριθμός C75538F409 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
27-10-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Κατά την 4η συνεδρίαση η Κριτική  επιτροπή στα πλαίσια του «2ου Στάδιου Αξιολόγησης – Κατάταξης των
Προτάσεων», συνέχισε με συζήτηση γύρω από τις τρεις μελέτες που  ξεχώρισαν κατά την προηγούμενη
συνεδρίασή της, ως αυτές που απαντούν με πληρέστερο τρόπο στα βασικά κριτήρια της Προκήρυξης του
διαγωνισμού  και  κατέταξε τις μελέτες αυτές κατά σειρά επιτυχίας ως εξής:
Α/α 13) αριθμός C75538F409 
Α/α 1) αριθμός 28008135LL
Α/α 7) αριθμός 54026104SK
Κατόπιν στα πλαίσια του «3ου Σταδίου Απονομής Βραβείων» τα μέλη της επιτροπής μετά από συγκριτική
διαδικασία και εκτενή συζήτηση  ως προς την επάρκεια των προτάσεων για την απονομή του Α’ βραβείου,
ομόφωνα αποφάσισαν τη μη απονομή Α΄ βραβείου, την απονομή των Β΄ και του  Γ΄ βραβείων και την
πρόταση στη Διοργανώτρια Αρχή για την εξαγορά μίας (1) μελέτης και προχώρησαν ως εξής :
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 
Α/α 13) αριθμός C75538F409
Η πρόταση έχει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Η λειτουργική οργάνωση όλων των επιπέδων είναι ιδιαίτε-
ρα προσεγμένη. Παρουσιάζονται προβλήματα και ελλείψεις σε θέματα πυροπροστασίας. Ενδιαφέρουσα η
μορφολογική προσέγγιση που απαξιώνεται από την πρόσθετη μεταλλική ‘επιδερμίδα’ που δεν λειτουργεί
βιοκλιματικά. Οι όψεις οργανώνονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του προσανατολισμού τους. Η βιο-
κλιματική  προσέγγιση  είναι  μόνο  βερμπαλιστική,  ενώ  η  επίκληση  κτιρίου  nzeb  (nearly  zero-energy
building) πλήρως ανεπαρκής και αναιτιολόγητη.  
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 
 Α/α 1) αριθμός 28008135LL 
 Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, με πρωτοτυπία στην προσέγγιση του θέματος. Παρουσιάζονται προβλήματα
και ελλείψεις σε θέματα πυροπροστασίας στο κτίριο, ενώ η χρήση εξωτερικής ράμπας σε κοινόχρηστο
χώρο είναι παράνομη. Η μορφολογική προσέγγιση στους ορόφους παρουσιάζει ενδιαφέρον, ενώ ο τελευ-
ταίος όροφος –που βρίσκεται εκτός των προδιαγραφών του διαγωνισμού-, αν και φαινομενικά εντυπωσια-
κός, ουσιαστικά είναι ασύνδετος με το υπόλοιπο κτίριο. Οι όψεις οργανώνονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρ-
τήτως του προσανατολισμού τους. Η βιοκλιματική προσέγγιση είναι ανεπαρκής, πλην του προβλεπόμενου
αερισμού του κτιρίου.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
Α/α 7) αριθμός 54026104SK
Ενδιαφέρουσα μορφολογική προσέγγιση, με εξαίρεση τη χρήση του καπνόφυλλου στη γωνία του κτιρίου.
Ιδιαίτερα θετικές οι γωνιακές εσοχές στο επίπεδο του ισογείου. Προβληματική η λειτουργικότητα της βο-
ρειοανατολικής υποχώρησης. Η δημιουργία υπογείου –λόγω της απώλειας ωφέλιμων χώρων στο ισόγειο-
παρεκκλίνει των όρων του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα δημιουργεί ανυπέρβλητα κατασκευαστικά προ-
βλήματα. Προβληματική η χωροθέτηση του μπλοκ των χώρων υγιεινής που αποκλείουν την πρόσβαση
στον ακάλυπτο του κτιρίου. Παρουσιάζονται προβλήματα και ελλείψεις σε θέματα πυροπροστασίας. Δεν
υπάρχει αυτονομία των επιμέρους λειτουργιών στους ορόφους. Συνεπής προσέγγιση ως προς το χαρακτή-
ρα της αρχικής χρήσης του κτιρίου. Καλά δομημένες, μορφολογικά, οι όψεις με τριμερή οργάνωση (βάση,
κορμός, επικάλυψη), που αντιμετωπίζονται όμως με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του προσανατολισμού
τους. Καλή προσέγγιση του αερισμού και του φωτισμού των χώρων, ενώ είναι ανεπαρκής η λοιπή βιοκλι-
ματική προσέγγιση, Πολύ καλή η αντιμετώπιση των φυτεμένων όψεων και της στέγης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής,
προκειμένου  να  ελέγξει  την  εγκυρότητα  της  συμμετοχής  των  διαγωνιζομένων  των  προτάσεων  που
προκρίθηκαν για βράβευση και της μελέτης που  προτάθηκε για εξαγορά και εξακρίβωσε ότι πληρούνται οι
όροι της προκήρυξης. Η αντιστοιχία των αριθμών - κωδικών με τα ονόματα των μελετητών  είναι ως εξής:
- Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ C75538F409 ΧΑΤΖΗΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΖΩΗ
- Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ 28008135LL ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
- ΕΞΑΓΟΡΑ 54026104SK ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Τέλος η Επιτροπή προέβη σε συγκέντρωση όλων των δεκαέξι (16) φακέλων των προτάσεων και αποφάσι-
σε την υποβολή τους, μαζί με τα πρακτικά των τεσσάρων συνεδριάσεων και του τελικού συγκεντρωτικού
συνοπτικού πρακτικού στη Διοργανώτρια Αρχή που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Πιερί-
ας, εντός 10 ημερών σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.»
16. Την  με  αρ.  πρωτ.  461884(2383)/09-11-2016  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, 

και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής
Επιτροπής’’,  όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  5  του  Ν.  4071/2012,  την
αριθμ.9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την
οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014
έως  31-08-2019,  την  αριθμ.  79226,  78088/17-09-2014  απόφαση  του  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  ‘‘περί  επικύρωσης  της  εκλογής  μελών  της  Οικονομικής
Επιτροπής  Π.Κ.Μ.’’  (απόφαση  221/2014  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Π.Κ.Μ.
Α.Δ.Α.:Ω0ΗΗ7ΛΛ-3ΚΦ), την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3535/29-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη
Π.Κ.Μ.  ‘‘περί  ορισμού  Γραμματέως  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.’’(Α.Δ.Α.:ΨΒ07ΛΛ-
Μ0Α),  την  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.  1827/08-06-2016  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ.  (Φ.Ε.Κ.
321/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/21-06-2016) «περί Ορισμού Αντ/ρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους
τους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  την  αριθ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.
2011/30-06-2016(Α.Δ.Α:6ΒΝΠ7ΛΛ-Ζ54)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας,
περί  «Ορισμού  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής»,την  αριθμ.  174/2016  απόφαση  του
Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Π.Κ.Μ.,  περί  αποδοχής  παραίτησης  του  Περιφερειακού
Συμβούλου Θάνου Αλέξανδρου, από τη θέση του τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Κ.Μ. (Α.Δ.Α.: Ψ48Σ7ΛΛ-5ΞΓ), την αριθμ. 1654/2016 (ΑΔΑ: Ω3ΡΜ7ΛΛ-ΖΒΣ) απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής  περί  «Εκλογής  Αντιπροέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής»,  τον
Κανονισμό  Λειτουργίας  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ο  οποίος  επικυρώθηκε  με  την  αριθμ.
99/2011 απόφαση του Π.Σ.  (Α.Δ.Α.:4ΑΓΧ7ΛΛ-6Τ)  και  ύστερα  από  την  τοποθέτηση  της  κας
Τριανταφυλλιάς  Πιπιλιάνου,  Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης  του  Τμήματος  Συγκοινωνιακών
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Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας, η οποία ζήτησε την έγκριση της εισήγησης
της υπηρεσίας, οι κ.κ.  Ανδρίτσος Ιωάννης και Μπαζδάνης Αθανάσιος δήλωσαν αποχή, θεωρούν
ότι έχει γίνει αλλαγή χρήσης στο κληροδότημα,  ενώ  ο κος Θεοδωρόπουλος Γεώργιος έδωσε
λευκή ψήφο. 
             Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ Ι. Ανδρίτσου, Αθ. Μπαζδάνη, Γ. και Θεωδορόπουλου)

Εγκρίνει τα πρακτικά του διεξαχθέντος αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών του θέματος, και
συγκεκριμένα τη μη απονομή Α΄ βραβείου, την απονομή των Β΄ και του  Γ΄ βραβείων και
την  εξαγορά μίας (1) μελέτης, ως εξής : 
     α) την απονομή του Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟΥ, χρηματικού ποσού 4.000,00 €, στην πρόταση με
         Α/α (13) και χαρακτηριστικό αριθμό C75538F409 των μελετητών Χατζηευγενιάδου 
         Άννας και Λαυρεντάκη Ζωής 
     β) την απονομή του Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟΥ, χρηματικού ποσού 2.000,00 €, στην πρόταση με

              Α/α (1) και χαρακτηριστικό αριθμό 28008135LL των μελετητών Αδαμάκη Στέφανου 
                και Κατσαρού Αντώνιου

γ) την εξαγορά, χρηματικού ποσού 1.000,00 €, της πρότασης με Α/α (7) και 
         χαρακτηριστικό αριθμό 54026104SK των μελετητών Καρανικόλα Ελένης, 
          Πατσόπουλου Νικόλαου και Τσιτσάνη Δημήτριου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  2104/2016
      

    Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
                                      Τα Μέλη

    Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά        
     

              Η  Γραμματέας

                                     Αικ. Καμπανού                      
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