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Ρόδος 08/12/2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

- 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Με επιστολή προς τους Δημάρχους όλης της Δωδεκανήσου προχώρησε ο Σύλλογος Αρ-

χιτεκτόνων. Κατόπιν του χθεσινού του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ομόφωνα 

να αποσταλεί επίσημο κείμενο που να υπενθυμίζει τη δέσμευση της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου σχετικά με τη συνχρηματοδότηση από πλευράς της όσων Δήμων επιλέξουν να προ-

χωρήσουν στην υλοποίηση των βραβείων Αστικού Εξοπλισμού. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση: 

 

«Αγαπητοί Δήμαρχοι 

Σας υπενθυμίζουμε τη δέσμευση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την από-

φασή της να δώσει χρηματοδότησή σε όσους Δήμους επιλέξουν να υλοποιήσουν τις αισθη-

τικά και λειτουργικά άρτιες προτάσεις αστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παραλιών, που 

βραβεύτηκαν μέσα από τους πρώτους, σε πανελλαδικό επίπεδο, Αρχιτεκτονικούς διαγωνι-

σμούς που διενήργησε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου.  

Η πρόθεση χρηματοδότησης εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκφράστηκε 

σε κοινή συνέντευξη τύπου (https://www.youtube.com/watch?v=q4veaDC-Vv0)  με τον Σύλ-

λογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των πέντε πρώτων Πα-

νελληνίων Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που αφορούν τα νησιά της Περιφερειακής Ενότη-

τας Δωδεκανήσου. 

Στη συνέντευξη τύπου τόσο ο Περιφερειάρχης, όσο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρ-

χιτεκτόνων χαρακτήρισαν την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 

ιδεών ως μέρα ορόσημο, αφού μετά από σκληρή δουλειά 2,5 και πλέον ετών μέσα σε ένα 

πολύ δύσκολο θεσμικό περιβάλλον, υλοποιήθηκαν ένας αριθμός ρεκόρ ταυτόχρονων δια-

γωνισμών, διαμορφώνοντας έτσι νέα δεδομένα για ολόκληρη τη χώρα. 

https://www.youtube.com/watch?v=q4veaDC-Vv0
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Ως κοινός στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Δωδεκανήσου, τέθηκε η αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των νησιών και 

η απόκτηση χαρακτηριστικών που θα αποτελέσουν στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους.  

Η διαδικασία της προκήρυξης Πανελλήνιων Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που ακολουθήθη-

κε, αποσκοπούσε στην απελευθέρωση της δημιουργικής φαντασίας του Αρχιτεκτονικού δυ-

ναμικού της χώρας μας, με την αναζήτηση προτύπων σχεδιαστικών προτάσεων που συμβά-

λουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου, στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών, και που με την υλοποίησή τους, θα αποτελέσουν χαρα-

κτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης των νησιών. 

 

Συγκεντρωτικά, τα Βραβεία και οι Εξαγορές των πέντε Πανελλήνιων Διαγωνισμών ή-

ταν τα παρακάτω: 30 εξαιρετικού ενδιαφέροντος συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, 12 βρα-

βεία και 5 εξαγορές. 

Στάση μέσων μαζικής μεταφοράς 

- 1ο βραβείο: ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (Β. Μπασκόζος- Δ.Τσαγκαράκη) ποσοστό 50% 
Νικόλαος - Ίκαρος Μπασκόζος αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 50% 
- 2ο βραβείο: Παπαγεωργίου Γεώργιος- αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 100% 
- 3ο βραβείο: Δημόπουλος Γεώργιος- αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 100% 

Καθιστικό εξωτερικού χώρου-παγκάκι 
- 1ο βραβείο: ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (Β. Μπασκόζος-Δ. Τσαγκαράκη) ποσοστό 50% 
Νικόλαος-Ίκαρος Μπασκόζος-αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 50% 
- 2ο βραβείο: Μιχάλης Κανταρτζή-αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 80%  
Πολύμνια Τορτοπίδη αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 20% 
- 3ο βραβείο: Γεώργιος Παπαγεωργίου αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 100% 
-Εξαγορά: Γεώργιος Φούκας αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 100% 
 

Καλάθι απορριμμάτων 
- 1ο βραβείο: ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (Β. Μπασκόζος- Δ. Τσαγκαράκη) ποσοστό 50% 
Νικόλαος-Ίκαρος Μπασκόζος αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 50% 
- 2ο βραβείο: Γεώργιος Παπαγεωργίου-αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 100% 
 

Φωτιστικός ιστός εξωτερικού χώρου 
- 3ο βραβείο: Κώστας- Ορφέας Γεννιάς-αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 50% 
Αλεξάνδρα Φιλίππου-αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 50% 
-Εξαγορά: Γεώργιος Φούκας αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 100% 

Πρότυπο αναψυκτήριο, αποδυτήρια, πύργος ναυαγοσώστη, ντουζιέρα 

- 2ο βραβείο: ποσό 3.960 ευρώ 
Ζώμας Αλέξανδρος – αρχιτέκτονας μηχανικός με ποσοστό 50% 
Μαρία Παπαβασιλείου- αρχιτέκτονας μηχανικός με ποσοστό 50% 
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Συνεργάτες 
Εβελίνα Φαλιάγκα – αρχιτέκτονας μηχανικός  
Ιωάννα Παπαγεωργίου- αρχιτέκτονας μηχανικός 
Δήμητρα Χατζηγιάγκου- αρχιτέκτονας μηχανικός  
Μαρία Τζιώρα- φοιτήτρια αρχιτεκτονικής 
- 2ο βραβείο: ποσό 3.960 ευρώ 
Δημήτριος Γιαννακόπουλος -αρχιτέκτονας μηχανικός με ποσοστό 100% 
- 3ο βραβείο: ποσό 2.640 ευρώ 
Εκπρόσωπος ομάδας μελέτης: Σπύρος Παπαδημητρίου 
Ομάδα μελέτης 
Σπυριδούλα Δεδεμάδη ποσοστό 30% 
Νίκη Ζαρκαδά ποσοστό 30% 
Σπύρος Ι. Παπαδημητρίου- αρχιτέκτονας μηχανικός ποσοστό 30% 
Μάριος Παπανικολάου ποσοστό 10% 

1η εξαγορά ποσό 1.000 ευρώ 
Παναγιώτης Κλαδόπουλος –αρχιτέκτονας μηχανικός με ποσοστό 50% 
Αθανάσιος Τσαράβας-αρχιτέκτονας μηχανικός με ποσοστό 50% 
2η εξαγορά ποσό 1000 ευρώ 
Μαρία Πέτρογλου-αρχιτέκτονας μηχανικός με ποσοστό 50% 
3η εξαγορά ποσό 1.000 ευρώ 
Γεώργιος Δημόπουλος-αρχιτέκτονας μηχανικός με ποσοστό 100%. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση  των πρακτικών των κριτικών επιτροπών από την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου (http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9809). 

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας επί του θέματος. 

Με εκτίμηση 

Γιώργος Σκιαδόπουλος  Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου 

Γιώργος Περνάρης  Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου 

Νίκος Ζαρίφης Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου 

Γιάννης Ματσαμάς Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου  

Ανθούλα Τσιώκα  Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου» 

 

http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9809

