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Αριθ. Πρωτ.: 979  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Αρχιτεκτονικός  ∆ιαγωνισµός  Αξιοποίησης  Περιβάλλοντα 
χώρου  Παγκρητίου  Σταδίου  

 
Ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους για τον πανελλήνιο  ανοικτό αρχιτεκτονικό 
διαγωνισµό ιδεών ενός σταδίου και µιας κατηγορίας µελετών µε θέµα: «Γενικό Σχέδιο 
για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου ∆ήµου Ηρακλείου που 
βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό µέτωπο της πόλης του Ηρακλείου», ότι µε την 
απόφαση αριθµό 39/3-07-2014 συγκροτήθηκε η πενταµελής Κριτική  Επιτροπή του 
διαγωνισµού η οποία απαρτίζεται από τα εξής µέλη:  

 

1. Τον κ. Κων/νο Σερράο, αρχιτέκτονα µηχανικό, Καθηγητή Ε.Μ.Π., ως τακτικό 
µέλος– κριτής «εκ προσωπικοτήτων»,  µε αναπληρώτριά του την  κ. Μαρία 
Γιατροµανωλάκη,  αρχιτέκτονα µηχανικό, υπάλληλο του ∆ήµου Ηρακλείου, 
αποσπασµένη στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης,  
διακριθείσα µε α’ βραβείο σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό. 

2. Τoν κ. Κωστή ∆ολαψάκη, αρχιτέκτονα µηχανικό, µέλος του ∆.Σ. της Α.Α.Η. 
Α.Ε. Ο.Τ.Α., ως τακτικό µέλος-  εκπρόσωπος της ∆ιοργανώτριας Αρχής,  µε 
αναπληρωτή του τον κ. Γιώργο Φουρναράκη, αρχιτέκτονα µηχ., προϊστάµενο 
του Τµήµατος Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων 
και Ενετικών Τειχών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του ∆ήµου 
Ηρακλείου. 

3. Τον κ. Θεόδωρο Ανδρουλάκη, αρχιτέκτονα µηχ., ελεύθερο επαγγελµατία,  ως 
τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την κα. Λητώ Ιωαννίδου, αρχιτέκτονα 
µηχανικό, ελεύθερο επαγγελµατία, 

4. Τον κ. Ανδρέα Λάζαρη, αρχιτέκτονα µηχ., ελεύθερο επαγγελµατία, ως τακτικό 
µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ.  Κων/νο Ντάφλο, αρχιτέκτονα µηχ., 
ελεύθερο επαγγελµατία, 

5. Την κα. Μαρία Τζώρα, αρχιτέκτονα µηχ., ελεύθερο επαγγελµατία, ως τακτικό 
µέλος, µε αναπληρώτρια της την κα. Γεωργία Νικηφοράκη, αρχιτέκτων µηχ., 
ελεύθερο επαγγελµατία.  

Το κάθε τακτικό µέλος, σε περίπτωση κωλύµατος, θα αναπληρώνεται από το 
αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος.  

Η Επιτροπή συνεπικουρείται από τον κ. ∆ηµήτριο Τσιράκο, Bed/ PhD, Γενικό 
∆ιευθυντή και µέλος του ∆.Σ. της Α.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως τεχνικό σύµβουλο, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. 
 Ως γραµµατέας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε τον αναπληρωτή του ορίζεται 
η κα. Παπαδήµου Βασιλική, αναπληρούµενη από την κα. Εµµανουέλα Αλεξανδράκη. 
 Το παρόν αναρτάται προς ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων  και 
αποστέλλεται µε µήνυµα σε όλους τους εγγεγραµµένους.  
Η απόφαση για την  συγκρότηση  της επιτροπής  θα δηµοσιευτεί σε Φύλλο 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. 
 
 

Για  την  ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
 

Ευαγγελία  Τυλιανάκη 
Αντιπρόεδρος 


