
ΠΡΑΚΤΙΚΟ - 1 

Σήμερα ημέρα Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 09:00 συνέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Αρχοντικού Πυρσινέλλα σε πρώτη συνεδρίαση η κριτική επιτροπή του σύνθετου 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών 

φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων». 

Η επιτροπή αποτελείται από τους : 

• κ.Πανέτσο Γεώργιο του Αχιλλέα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Καθηγητή Αρχιτεκτονικού 

και Αστικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Πατρών. 

• κ.Λαμπρόπουλο Ανδρέα του Κων/νου Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ελεύθερο 

επαγγελματία. 

• κ.Κανέλλο Νέστορα του Θεοδώρου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία. 

• κ.Καλογήρου Νικόλαο του Σωκράτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Καθηγητή 

Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού  ΑΠΘ. 

• κ. Ιωάννου Ιωάννα του Παύλου Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών. 

• κ.Γαλάνη Σοφία του Χριστοδούλου, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών. 

• κ.Ντζόιδο Νικόλαο του Γεωργίου Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία. 

 και συνεδριάζει παρουσία του κ. Σκαμνέλου Βασίλη γραμματέα της επιτροπής υπαλλήλου 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με την 447/2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η επιτροπή παραλαμβάνει από τον κ. Ελευθέριο Τσουκανέλη Αρχιτέκτονα Μηχανικό 

υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών πέντε (5) δέματα μελετών με 

αριθμούς πρωτοκόλλου ως εξής : 

Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 50682/4172/10-09-2018 

2 50739/4175/10-09-2018 

3 50810/4184/10-09-2018 

4 50907/4196/11-09-2018 

5 51161/4209/12-09-2018 

 

Μετά την παράδοση των δεμάτων ο κ. Τσουκανέλης Ελευθέριος αποχώρησε.  

Τα μέλη της επιτροπής δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση όλων των στοιχειών του 

διαγωνισμού (προκήρυξη κ.λ.π. στοιχεία) και  έχουν επισκεφθεί το χώρο της μελέτης. Τα μέλη 

της επιτροπής ανταλλάσουν απόψεις περί αυτών. Δηλώνουν επίσης ότι δεν κωλύονται να 

συμμετάσχουν στην επιτροπή καθοιονδήποτε τρόπο. 

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι και οι πέντε (5) μελέτες έχουν παραληφθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των πέντε (5) 

δεμάτων με τυχαία σειρά και διαπιστώνει ότι περιέχουν τα ακόλουθα : 



Α/Α ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΕΥΧΗ CD ΦΑΚΕΛΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

1 50682/4172/10-09-2018 ΑΝ56894289 5 7 1 1 1 

2 50739/4175/10-09-2018 26092011PA 5 7 1 1 1 

3 50810/4184/10-09-2018 969290119SF 5 7 1 1  

4 50907/4196/11-09-2018 23456789ΑΒ 5 7 1 1  

5 51161/4209/12-09-2018 Μ97654321Υ 5 7 1 1  

 

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι και οι πέντε (5) μελέτες έχουν συμμορφωθεί προς τις 

προδιαγραφές της προκήρυξης, οπότε είναι δυνατόν να συμμετάσχουν στην κυρίως 

διαδικασία κρίσης τους διαγωνισμού. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι μονογραφούνται και συσκευάζονται σε δέμα που σφραγίζεται, 

μονογραφείται και παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία.  

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση, ώρα 10:00. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - 2 

Σήμερα ημέρα Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 10:30 συνέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Αρχοντικού Πυρσινέλλα σε δεύτερη συνεδρίαση η κριτική επιτροπή του σύνθετου 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών 

φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» , η οποία  εξέτασε 

την πρώτη μελέτη και διαπίστωσε τα εξής : 

Μελέτη 1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΝ56894289 

Η πρόταση εισάγει μια ισχυρή και σαφή σχεδιαστική χειρονομία που συνδέει κατάλληλα τον 

αστικό ιστό με το παραλίμνιο μέτωπο, δημιουργώντας ταυτόχρονα δύο κατάφυτες περιοχές 

εκατέρωθεν.  Το προτεινόμενο «αστικό θέατρο» συγκεντρώνει τις συλλογικές δημόσιες 

λειτουργίες και συνιστά ένα αντιληπτό πόλο έλξης.  

Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί το περιστρεφόμενο θέατρο. Η όλη προσέγγιση 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμψύχωση του χώρου με εκδηλώσεις, έργα τέχνης αστικής 

κλίμακας, μεταβλητές εγκαταστάσεις και εφήμερα στοιχεία. Ωστόσο η ενότητα της πλατείας 

αυτής διακόπτεται από την μεσολάβηση των υπαρχόντων κτιρίων. Διατυπώνεται η άποψη 

ότι οι πλευρικές κατάφυτες περιοχές είναι σχεδιαστικά υποβαθμισμένες σε σχέση με την 

κεντρική.  

Παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι επιμέρους χειρισμοί των υπαρχόντων κτιρίων, 

διατυπώνεται επιφύλαξη όσον αφορά την σχετική κλίμακα αυτών, του αστικού θεάτρου, του 

περιστρεφόμενου θεάτρου και των άλλων εγκαταστάσεων που μπορεί να προκαλέσει 

αντιληπτική σύγχυση όσον αφορά τη συνολική διαμόρφωση.   

 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση, ώρα 11:00. 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - 3 

Σήμερα ημέρα Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 11:15 συνέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Αρχοντικού Πυρσινέλλα σε 3η  συνεδρίαση η κριτική επιτροπή του σύνθετου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον 

αστικό ιστό ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» , η οποία  εξέτασε την δεύτερη 

μελέτη και διαπίστωσε τα εξής : 

Μελέτη 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 26092011PA 

Η πρόταση εισάγει μια φαινομενικά ελεύθερη σύνθεση η οποία συνίσταται στην διασπορά 

χαρακτηριστικών, μοναδικών στοιχείων (“leones”)  σε όλη τη διαθέσιμη έκταση, που 

αποτελούν ταυτόχρονα στοιχεία λειτουργικότητας, συμβολισμού και ταυτότητας. Τα 

υπάρχοντα κτίρια και ο αστικός ιστός ενοποιούνται μέσω ενιαίας πλακόστρωσης, που 

εντοπίζεται προς την πλευρά της πόλης. Κρίνεται επιτυχής ο οικοδομικός ανασχεδιασμός των 

υπαρχόντων κτιρίων με την προσθήκη της μεταλλικής κάλυψης.  Επισημαίνεται ότι η 

πρόταση που εισάγει στοιχεία συσχετισμού με τις εκατέρωθεν περιοχές.  

Εντούτοις διαπιστώνεται ότι η τελική διαμόρφωση του πάρκου εξαρτάται καθ΄ υπερβολήν 

από στοιχεία γλυπτικής,  για τα οποία αμφισβητείται κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξουν 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο, και να υπηρετήσουν τις σύνθετες καθημερινές δραστηριότητες 

του πάρκου. Διατυπώνεται η άποψη ότι υποβαθμίζονται οι υπόλοιπες λειτουργίες εκτός 

γλυπτικών στοιχείων.  

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση, ώρα 12.00. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - 4 

Σήμερα ημέρα Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 12:50 συνέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Αρχοντικού Πυρσινέλλα σε 4η  συνεδρίαση η κριτική επιτροπή του σύνθετου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον 

αστικό ιστό ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» , η οποία  εξέτασε την τρίτη 

μελέτη και διαπίστωσε τα εξής : 

Μελέτη 3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 969290119SF 

Αναγνωρίζεται η ποιότητα του χειρισμού των υπαρχόντων κτιρίων και του περιβάλλοντος 

χώρου τους,  με έμφαση στην ανάδειξη και τροποποίηση της κλίμακας (απόδοση δημόσιου 

χαρακτήρα στα κατά τα λοιπά ταπεινά κτίρια), καθώς επίσης και με τα υλικά και την 

αρχιτεκτονική ένταξη των στοιχείων Α.Π.Ε. Επίσης αναγνωρίζονται αρετές στη γενικότερη 

διαμόρφωση του πάρκου όσον αφορά τη μορφή του εδάφους και τις φυτεύσεις σε 

ανταπόκριση προς την υπάρχουσα κατάσταση . 

Η επιτροπή διατυπώνει εντονότατες επιφυλάξεις για τον χειρισμό της κεραίας ως τοποσήμου 

με την προσθήκη ιστίων, σκιάστρων κλπ. καθώς και την διαμόρφωση που την περιβάλλεις, 

τόσο αυτοτελώς όσο και σε σχέση με τα άλλα στοιχεία της μελέτης. Ειδικότερα επισημαίνεται 

ότι ακολουθούνται διαφορετικά αρχιτεκτονικά ιδιώματα (πινακίδες αφενός 1 & 3 και 



αφετέρου 2,4, & 5). Αμφισβητείται η σκοπιμότητα δαπάνης για τη δημιουργία σήματος 

τέτοιας κλίμακας.  

Παρατηρήθηκε ότι η πρόταση έχει υπερβάσεις στα μεγέθη των όγκων ως προς την 

υπάρχουσα κατάσταση ορισμένων κτιρίων, με υποβάθμιση των δαπέδων και του εδάφους.  

Επισημαίνεται ότι η πρόταση πρέπει να προσαρμοστεί στις αναμενόμενες συνθήκες 

διαχείρισης του πάρκου με αποσαφήνιση του προτεινόμενου γενικού προγραμματισμού 

λειτουργίας, των εργονομικών στοιχείων των εσωτερικών διατάξεων, και των επιδόσεων των 

προτεινόμενων οικοδομικών υλικών.  

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση, ώρα 13:10. 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - 5 

Σήμερα ημέρα Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 13:30 συνέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Αρχοντικού Πυρσινέλλα σε 5η  συνεδρίαση η κριτική επιτροπή του σύνθετου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον 

αστικό ιστό ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» , η οποία  εξέτασε την τέταρτη 

μελέτη και διαπίστωσε τα εξής : 

Μελέτη 4. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 23456789ΑΒ 

Η πρόταση αρθρώνεται με βάση δύο διασταυρούμενους άξονες επί του εδάφους που 

διαπλέκονται με μια υπερυψούμενη διαδρομή.  Επιχειρείται μέσω  αυτών η σύνδεση 

αφενός της πόλης με το παραλιακό μέτωπο, και αφετέρου των στοιχείων της διαμόρφωσης 

μεταξύ τους . Η διαμόρφωση εισάγει επίσης σαφώς ορισμένες περιοχές συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων και πλέγματα διαδρομών.  Διαπιστώνεται  εκφραστική συνέπεια στις νέες 

διαμορφώσεις.  

Ωστόσο οι υπάρχοντες περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιμέτρου του 

ακινήτου υπονομεύουν τη χάραξη της ράμπας που αποτελεί βασική συνθετική διάταξη. 

Παρατηρείται επίσης ότι οι επιμέρους αρχιτεκτονικές διατυπώσεις (άξονες κίνησης, 

διαχείριση υπαρχόντων κτιρίων, νέες διάσπαρτες μικροκατασκευές ) παρουσιάζουν 

ασυνέπειες (κεκλιμένες στέγες & επίπεδα δώματα, σκυρόδεμα & τσιμεντοκονίες , 

σκυρόδεμα & μέταλλο), εν μέρει πάντως οφειλόμενες στους δεδομένους περιορισμούς.   

Διατυπώνεται αμφισβήτηση ως προς τη σκοπιμότητα του ορίου στο βόρειο και το δυτικό 

όριο της διαμόρφωσης. 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση, ώρα 14:10. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - 6 



Σήμερα ημέρα Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 14:30 συνέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Αρχοντικού Πυρσινέλλα σε 6η συνεδρίαση η κριτική επιτροπή του σύνθετου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον 

αστικό ιστό ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» , η οποία  εξέτασε την πέμπτη 

μελέτη και διαπίστωσε τα εξής : 

Μελέτη 5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ97654321Υ 

Η πρόταση στηρίζεται σε μια σειρά χαράξεων που υπακούουν στις διευθύνσεις του 

περιβάλλοντος ιστού. Αναγνωρίζεται υψηλή αρχιτεκτονική ποιότητα στην αρχιτεκτονική 

σύνδεση και ένδυση των υπαρχουσών κατασκευών.  

Ωστόσο διαπιστώνεται πλήρης απόκλιση σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση (προσθήκη 

στοάς που αποτελεί υπέρβαση των δυνατοτήτων δόμησης) απουσία άλλου συσχετισμού με 

αντιληπτά στοιχεία του περιβάλλοντος, φυσικά και τεχνητά, και ασυνέχεια ως προς τα λοιπά 

προτεινόμενα στοιχεία της διαμόρφωσης.  

 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση, ώρα 15:10. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 

Σήμερα ημέρα Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 15:30 συνέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Αρχοντικού Πυρσινέλλα σε 7η  συνεδρίαση η κριτική επιτροπή του σύνθετου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον 

αστικό ιστό ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων». 

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι ο μικρός αριθμός συμμετοχών στο διαγωνισμό οδηγεί εκ των 

πραγμάτων σε περιορισμό των περιθωρίων επιλογής, με δεδομένα τα κριτήρια αξιολόγησης 

και τη πολυπλοκότητα του σχεδιαστικού προβλήματος.  

Η επιτροπή προβαίνει σε συγκριτική εξέταση των υποβληθεισών μελετών με βάση τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και τα περιλαμβανόμενα στην προκήρυξη κριτήρια.  

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση  κατά την οποία τα μέλη της επιτροπή προβαίνουν σε 

λεπτομερή σχολιασμό και αξιολόγηση των προτάσεων. Κατά τις τοποθετήσεις προκύπτει η 

εκ μέρους εκάστου μέλους γενική αξιολογική κατάταξη των μελετών ως εξής: 

 

 

θέση Γαλάνη Ντζόιδος Καλογήρου Κανέλλος Ιωάννου Πανέτσος Λαμπρόπουλος 

1η μελέτη 1 μελέτη 3 μελέτη 3 μελέτη 4 μελέτη 1 μελέτη 3 μελέτη 3 

2η μελέτη 3 μελέτη 1 μελέτη 4 μελέτη 3 μελέτη 4 μελέτη 2 μελέτη 2 



3η μελέτη 5 μελέτη 5 μελέτη 1 μελέτη 5 μελέτη 5 μελέτη 1 μελέτη 4 

4η μελέτη 4 μελέτη 4 μελέτη 2 μελέτη 1 μελέτη 2 μελέτη 4 μελέτη 1 

5η μελέτη 2 μελέτη 2 μελέτη 5 μελέτη 2 μελέτη 3 μελέτη 5 μελέτη 5 

 

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των απόψεων των μελών της επιτροπής. Καθώς 

από την συζήτηση δεν προκύπτει σαφής αξιολογική σειρά αποφασίζεται να διακοπεί η 

συνεδρίαση για να επανεξετάσουν τις προτάσεις.  

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση, ώρα 17:30. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 

Σήμερα ημέρα Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 18:30 συνέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Αρχοντικού Πυρσινέλλα σε 8η  συνεδρίαση η κριτική επιτροπή του σύνθετου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον 

αστικό ιστό ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων». 

Η επιτροπή μετά την επανεξέταση των προτάσεων συνεχίζει την ανταλλαγή απόψεων.  

Αποφασίζει  να μην απονείμει πρώτο και δεύτερο βραβείο, επειδή εκτιμά ότι καμία μελέτη 

δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός διαγωνισμού «σύνθετου, προσχεδίων» με την 

επιθυμητή πληρότητα. Η επιτροπή κρίνει ότι δεν καλύπτονται τα λειτουργικά, αισθητικά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια που έθεσε ο αγωνοθέτης.  

Η επιτροπή συνεχίζει τη συζήτηση και μετά από ψηφοφορία, αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

5 έναντι 2, να απονέμει το τρίτο βραβείο στην μελέτη με κωδικό αριθμό 969290119SF 

θεωρώντας ότι παρά τα επιμέρους προβλήματά της διατηρεί πλεονεκτήματα που της 

επιτρέπουν διάκριση. Τα δυο μέλη ψηφίζουν υπέρ της μελέτης με κωδικό αριθμό 

23456789ΑΒ. 

Η επιτροπή παραπέμπει στις ειδικότερες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη 

συνεδρίαση 4 & 5.  

Αποφασίζει επίσης ομόφωνα να προτείνει για εξαγορά τη μελέτη με κωδικό αριθμό 

ΑΝ56894289 για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό 2.  

Διατυπώνονται άλλες προτάσεις απονομής διακρίσεων αλλά καμία δεν συγκεντρώνει 

πλειοψηφία.  

Στη συνέχεια υπογράφεται το συνημμένο πρακτικό αξιολόγησης και κατάταξης των μελετών. 

Στη συνέχεια προσκομίζεται το δέμα που περιέχει τους σφραγισμένους φακέλους που 

υπέβαλαν οι μελετητές.  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος με κωδικό αριθμό 969290119SF.  



Ελέγχεται το περιεχόμενο του φακέλου και διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

των άρθρων 6 και 17 της προκήρυξης.  

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση, ώρα 20:30. 

 

Ο Πρόεδρος 

Πανέτσος Γεώργιος 

 

 Τα μέλη 

Λαμπρόπουλος Ανδρέας   

 

Κανέλλος Νέστορας  

 

Καλογήρου Νικόλαος   

 

Ιωάννου Ιωάννα  

 

Γαλάνη Σοφία  

 

Ντζόιδος Νικόλαος  

  



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η Κριτική Επιτροπή του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων «Ενσωμάτωση 

Χώρου Παλαιών Στρατιωτικών Φυλακών στον Αστικό Ιστό ως Κέντρου Παροχής Αστικών 

Εξυπηρετήσεων» αποφασίζει την απονομή διακρίσεων ως εξής: 

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

Μελέτη με κωδικό αριθμό 969290119SF 

ΕΞΑΓΟΡΑ 

Μελέτη με κωδικό αριθμό ΑΝ56894289 

Η Κριτική Επιτροπή αποφασίζει να μην προτείνει την απονομή άλλων διακρίσεων. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Πανέτσος Γεώργιος 

 

 Τα μέλη 

Λαμπρόπουλος Ανδρέας   

 

Κανέλλος Νέστορας  

 

Καλογήρου Νικόλαος   

 

Ιωάννου Ιωάννα  

 

Γαλάνη Σοφία  

 

Ντζόιδος Νικόλαος  

  



3ο ΒΡΑΒΕΙΟ  

Μελέτη με κωδικό αριθμό 969290119SF 

• Μπάτσου Ελισάβετ του Ευάγγελου, Αρχιτέκτων μηχανικός, ΑΜΤΕΕ: 98848 με 

ποσοστό συμμετοχής στο βραβείο 100% (της Αρχιτεκτονικής Μελέτης) 

• Καραδρακόντης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγος μηχανικός, ΑΜΤΕΕ: 

54674 με ποσοστό συμμετοχής στο βραβείο 100% (της 

Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης) 

• Γιοβαννόπουλος Ορέστης του Αθανασίου, Δασολόγος, ΑΜ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 2-03865 

με ποσοστό συμμετοχής στο βραβείο 100% (της Φυτοτεχνικής μελέτης) 

• Τσουμάνης Ευάγγελος του Αριστείδη, Πολιτικός μηχανικός, ΑΜΤΕΕ: 109169 

με ποσοστό συμμετοχής στο βραβείο 100% (της Στατικής Μελέτης) 

 

Ειδικοί Συνεργάτες (χωρίς συμμετοχή στο χρηματικό βραβείο) 

• Μπουζέλος Γαβριήλ, Αρχιτέκτων μηχανικός, Γαλάτιας 23 Καβάλα. 

• Παπαγιαννοπούλου Ηρώ Σοφία, Αρχιτέκτων μηχανικός Οπλ.Πουτέτση 22Β, 

Ιωάννινα. 

• Μπελτάος Παναγιώτης, Φοιτητής Αρχιτεκτονικής ΔΠΘ 

• Μπουζέλου Κων/να, Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής ΔΠΘ 

 

ΕΞΑΓΟΡΑ  

Μελέτη με κωδικό αριθμό ΑΝ56894289 

• ANAGRAM architecture & urbanism 

Μαρίνα Κουνάβη του Παναγιώτη, Αρχιτέκτων μηχανικός, με ΑΜΤΕΕ: 142411, 

με ποσοστό συμμετοχής στην εξαγορά της μελέτης 100% 

 

 


