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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθµ. 8 έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Η.Π. Νάουσας

Αριθµός Απόφασης 57 /2018

ΘΕΜΑ

Επικύρωση του αποτελέσµατος του Πανελλήνιου Φοιτητικού ανοικτού αρχιτεκτονικού

διαγωνισµού ιδεών «∆ηµοτικό Πάρκο Νάουσας ∆ηµιουργώντας τη νέα εποχή»

Στη Νάουσα και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα στις 5 του µήνα Μαρτίου του έτους 2018 ηµέρα της
εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα
από τη µε αρ. πρωτ. 4585/2-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε
σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), δεδοµένου ότι σε σύνολο 9
µελών ήταν παρόντα 6 µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουτσογιάννης Νικόλαος (πρόεδρος)

Λογδανίδης Ευστάθιος

Λαζαρίδου ∆έσποινα

Γιαννούλης Ιωάννης

∆άγγας Στέλιος

Βαδόλας Εµµανουήλ

Λακηνάνος Αγγελάκης
Τάκη – Τζέπου Ελπίδα
Κουτσογιάννης Νικόλαος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
νόµιµα προσκλήθηκαν
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Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Ανθοπούλου Μυρούλα υπάλληλος του ∆ήµου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της

προ

ηµερήσιας

διάταξης για την Επικύρωση του αποτελέσµατος του Πανελλήνιου Φοιτητικού ανοικτού αρχιτεκτονικού
διαγωνισµού ιδεών «∆ηµοτικό Πάρκο Νάουσας ∆ηµιουργώντας τη νέα εποχή» ανέφερε τα πρακτικά

της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που έχουν ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Δημιουργώντας τη νέα εποχή»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στη Νάουσα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρωικής Πόλης Νάουσας που βρίσκεται
στον 2ο όροφο του κτιρίουτου Δημαρχείου στην οδό Δημητρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας)
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8:00, η πρώτη κλειστή
συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΝΑΟΥΣΑΣ: Δημιουργώντας τη νέα εποχή».
Παρόντες στη συνεδρίαση από την κριτική επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 215/17
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 528/26-10-2017/ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.)ήταν τα μέλη :
1 κ. Βεργόπουλος Σταύρος, Αρχιτ. Μηχ/κος, ΠρόεδροςΚριτικής Επιτροπής,κριτής εκ προσωπικοτήτων

2. κ.Κυριακίδης Παύλος, Πολιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος ,εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής
3.κ. Καρύδης Γιάννης, Αρχιτ.Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερος επαγγελματίας
4. κα. Καλαβρυτινού Γεωργία , Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερη επαγγελματίας
5. κα. Χελιδώνη Αικατερίνη, Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερη επαγγελματίας
Παρών ήταν και ο κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου
Νάουσαςως Γραμματέας.
Η επιτροπή, ακολουθώντας τις διαδικασίες της Διακήρυξης (άρθρο 14), προέβη κατά σειρά στις
παρακάτω ενέργειες:
-Παρέλαβε τους φακέλους-δέματα συμμετοχής που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο.
- Αρίθμησε τουςφακέλους-δέματα συμμετοχής σύμφωνα με την σειρά που πρωτοκολλήθηκαν και
μονόγραψε τους σφραγισμένους φακέλους.
Συνολικά παραδόθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν οκτώ (8) συμμετοχές όπως φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
842
843
844
901
903
926
927
928

ΗΜ. ΕΙΣΟΔΟΥ
11/01/2018
11/01/2018
11/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΧ04212403
47932593AD
02272745AS
97812876LM
10E16R1318
29162859EE
01105447ΑΖ
NG97619808

- Αποσφράγισε τους φακέλους-δέματασυμμετοχής και σε ένα προς ένα τα περιεχόμενα καθενός εκ
των αρχικών φακέλων σημειώθηκεο ίδιοςαύξων αριθμός με τον αρχικό.
- ‘Έλεγξε την ημερομηνία πρωτοκόλλησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν και βρέθηκε ότι όλες
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα.
- Έλεγξε εάν η υποβολή των προτάσεων σε σφραγισμένο φάκελο-δέμα έγινε σύμφωνα τις
παραγράφους 9.3, 9.4 και 9.5 της διακήρυξης και βρέθηκε ότι όλες οι προτάσεις πληρούν τους
όρους των παραπάνω παραγράφων, εκτός της συμμετοχής με α/α «8» και διακριτικό κωδικό
NG97619808,η οποία υποβλήθηκε σε περισσότερους του ενός φακέλους και στην οποία δεν
υπήρχε φάκελος με τα στοιχεία του συμμετέχοντα.
-‘Έλεγξετην ανωνυμία των πακέτων που παραδόθηκαν και βρέθηκε ότι ο κανόνας ανωνυμίας
τηρήθηκε από όλους, εκτός της συμμετοχής με α/α «3» και διακριτικό κωδικό 02272745AS, στο
εξώφυλλο του Τεύχους της Τεχνικής Εκθέσεως της οποίας, αναγράφονταν τα ονοματεπώνυμα των
μελετητών.
- ‘Έλεγξε εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις πληρότητας στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 10 της
διακήρυξης και βρέθηκε ότι όλες οι προτάσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις του παραπάνω άρθρου,
εκτός της α/α «8» συμμετοχής με διακριτικό κωδικό NG97619808της οποίας οι Πινακίδες σχεδίων
παραδόθηκαν σε ρολό και όχι επίπεδες όπως ορίζει το άρθρο 10.4 της διακήρυξης.
Από τα παραπάνω προέκυψε πως οι υποβληθείσες συμμετοχές με α/α «3» (Διακρ.
Κωδ.02272745AS) και με α/α «8» (Διακρ. Κωδ.NG97619808), δεν πληρούν τους τυπικούς όρους
της διακήρυξης και αποκλείονται από το στάδιο της αξιολόγησης.
Η επιτροπή έληξε στο σημείο αυτό την συνεδρίαση,αποφάσισε η επομένη συνεδρίαση να γίνει
σήμερα, Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 καιώρα 12:00πμ και να επισκεφθεί το χώρο του πάρκου
πριν προχωρήσει στην αξιολόγηση και κατάταξη των Προτάσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Δημιουργώντας τη νέα εποχή»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στη Νάουσα, αρχικά στην περιοχή μελέτης (πάρκο Νάουσας) και κατόπιν στο χώρο της
αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρωικής Πόλης Νάουσας που βρίσκεται στον 2ο όροφο
του κτιρίου του Δημαρχείου στην οδό Δημητρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας)
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00πμ, η δεύτερη κλειστή
συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΝΑΟΥΣΑΣ: Δημιουργώντας τη νέα εποχή».
Παρόντες στη συνεδρίαση από την κριτική επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ.
215/17 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας και δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 528/26-10-2017/ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ήταν τα μέλη :
1. κ. Βεργόπουλος Σταύρος, Αρχιτ. Μηχ/κος, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής ,κριτής εκ
προσωπικοτήτων
2. κ. Κυριακίδης Παύλος, Πολιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος , εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής
3. κ. Καρύδης Γιάννης, Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερος επαγγελματίας
4. κα. Καλαβρυτινού Γεωργία , Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερη επαγγελματίας
5. κα. Χελιδώνη Αικατερίνη, Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερη επαγγελματίας
Παρών ήταν και ο κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκης , Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου
Νάουσας ως Γραμματέας.
Κατά την επίσκεψη στο χώρο της περιοχής μελέτης αξιολογήθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία του
περιβάλλοντος της περιοχής και της υφιστάμενης κατάστασης. Κατόπιν μελετήθηκαν τα
κριτήρια της διακήρυξης και αναλύθηκαν τα περιεχόμενα του τεύχους δεδομένων.
Η επιτροπή έληξε στο σημείο αυτό την συνεδρίαση και αποφάσισε η επομένη συνεδρίαση να γίνει
στις 23 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Δημιουργώντας τη νέα εποχή»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στη Νάουσα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρωικής Πόλης Νάουσας που βρίσκεται στον
2ο όροφο του κτιρίου του Δημαρχείου στην οδό Δημητρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας)
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9:00, η τρίτη κλειστή συνεδρίαση της
κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Δημιουργώντας
τηνέα εποχή».
Παρόντες στη συνεδρίαση από την κριτική επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 215/17
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 528/26-10-2017/ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ήταν τα μέλη :
1. κ. Βεργόπουλος Σταύρος, Αρχιτ. Μηχ/κος, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής ,κριτής εκ
προσωπικοτήτων.
2. κ. Κυριακίδης Παύλος, Πολιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος , εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής.
3. κ. Καρύδης Γιάννης, Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερος επαγγελματίας.
4. κα. Καλαβρυτινού Γεωργία , Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερη επαγγελματίας
5. κα. Χελιδώνη Αικατερίνη, Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερη επαγγελματίας
Παρών ήταν και ο κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκης , Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου
Νάουσας ως Γραμματέας.
Οι μελέτες αναρτήθηκαν στο χώρο της συνεδρίασης και τα μέλη της επιτροπής έκαναν μια πρώτη
αναγνωριστική εξέταση του συνόλου των μελετών, διαπιστώνοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο
παρουσίασης.
Κατόπιν κάθε κριτής εξέτασε τις μελέτες κατ΄ ιδίαν και σημείωσε παρατηρήσεις επί της κάθε
πρότασης.
Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε τις υποβληθείσες μελέτες καταγράφοντας τις παρατηρήσεις της για
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πρότασης .
Αφού εξετάστηκαν οι συμμετοχές και έγιναν οι αντίστοιχες κριτικές για κάθε συμμετοχή
καταγράφηκαν οι παρακάτω παρατηρήσεις:
Συμμετοχή με α/α «1» και Διακριτικό Κωδικό ΤΧ04212403:
Η εκτίμηση της επιτροπής είναι πως πρόκειται για πρόταση που δείχνει υπερβολική ευαισθησία
στη διατήρηση της υπάρχουσας ιστορικής κατάστασης του χώρου. Πραγματοποιούνται
μικροεπεμβάσεις που δεν δίνουν νέο χαρακτήρα και παρουσιάζονται μεμονωμένες ιδέες που είναι
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ασύνδετες μεταξύ τους. Δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς τα προβλήματα του χώρου έτσι όπως
διατυπώνονται στην διακήρυξη.

Συμμετοχή με α/α «2» και Διακριτικό Κωδικό 47932593AD:
Η εκτίμηση της επιτροπής είναι πως πρόκειται για μια καλά επεξεργασμένη ιδέα.Ιδιαίτερα το
νότιο τμήματης πρότασης παρουσιάζει μια εσωτερική συνέπεια και ενδιαφέρον. Ωστόσο ο γενικός
σχεδιασμός εμφανίζει τρεις ανεξάρτητες περιοχές κατακερματίζοντας έτσι την ενότητα του χώρου. Ο
σχεδιασμός σε κάποιες περιοχές χρησιμοποιεί έντονες καμπύλες ενώ σε άλλες μεγάλες αδρανείς
εκτάσεις με αυστηρές γραμμές. Οι υδάτινες περιοχές καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση σε βάρος της
υφιστάμενης φύτευσης ή χρησιμοποιούνται με τρόπο που διαιρούν το συνολικό χώρο. Υπερβολική
θεωρείται η χρήση του προτεινόμενου εξοπλισμού στη περιοχή της παιδικής χαράς. Δεν δίνεται
ικανοποιητική λύση ως προς την διασύνδεση του πάρκου με τον αστικό ιστό.
Συμμετοχή με α/α «4» και Διακριτικό Κωδικό 97812876LM:
Η εκτίμηση της επιτροπής είναι πως πρόκειται για πρόταση που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο
μέρος των ζητουμένων της διακήρυξης. Δίνει στο χώρο νέο χαρακτήρα και υπάρχει σαφήνεια στη
χάραξη των κινήσεων. Σημαντική είναι η διασύνδεση του πάρκου τόσο με τον αστικό ιστό όσο και με
τις γειτονικές χρήσεις του πολυχώρου πολιτισμού. Ενδιαφέρουσα είναι η λύση του νότιου τμήματος
του πάρκου με την ανοιχτή λίμνη να αξιοποιεί τη θέα. Ωστόσο θεωρείται υπερβολική η κλίμακα
ορισμένων παρεμβάσεων με περιοχές μεγάλης έκτασης οι οποίες καταργούν σημαντικά τμήματα της
υφιστάμενης φύτευσης. Προβληματική εμφανίζεται η κατάργηση της δυνατότητας κίνησης κατά
μήκους του πάρκου. Επίσης διαπιστώνεται αδυναμία στο σχεδιασμό της περιοχής του μνημείου.
Συμμετοχή με α/α «5» και Διακριτικό Κωδικό 10E16R1318:
Η εκτίμηση της επιτροπής είναι πως πρόκειται για μια προσπάθεια συγκρότησης μιας ενιαίας
σύνθεσης του χώρου με την εισαγωγή στοιχείων θεματικού πάρκου. Η διατήρηση του μεγαλύτερου
μέρους του υφιστάμενου πρασίνου θεωρείται θετικό στοιχείο. Εντούτοις οι διαγώνιες χαράξεις στο
σχεδιασμό του χώρου είναι πολύ ισχυρές και δημιουργούν εκτεταμένες περιοχές που δεν
αξιοποιούνται επαρκώς. Προβληματική χαρακτηρίζεται επίσης, η σχέση του χώρου με τον αστικό ιστό
όπως και η κατεδάφιση των υπάρχοντων κτισμάτων. Δεν αιτιολογείται η πρόταση για τη δημιουργία
νέου κτιρίου στη περιοχή μελέτης. Τέλος αμηχανία παρουσιάζει ο χειρισμός της πλατείας του
μνημείου.
Συμμετοχή με α/α «6» και Διακριτικό Κωδικό 29162859EE:
Πρόκειται για μια προσπάθεια ενιαίας αντιμετώπισης του χώρου. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί
η δυνατότητα ανάγνωσης μιας περιμετρικής πορείας κατά μήκος της θέας του πάρκου. Διαπιστώνεται
μια έλλειψη ιεράρχησης και εμφάσεων των επιμέρους χώρων και επανάληψης αρχιτεκτονικών και
γεωμετρικών χειρισμών που άλλοτε είναι επιτυχημένοι όπως την περίπτωση της εξέδρας στη λίμνη
και άλλοτε παρουσιάζουν αδυναμίες. Η επιμέρους πρόταση για το μνημείο είναι ενδιαφέρουσα αλλά
η γενικότερη αντιμετώπιση της πλατείας του κρίνεται ανεπιτυχής. Προβληματική χαρακτηρίζεται και η
κατάργηση των υφιστάμενων κτισμάτων.
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Συμμετοχή με α/α «7» και Διακριτικό Κωδικό 01105447ΑΖ:
Η εκτίμηση της επιτροπής είναι πως πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ιδέα χάραξης με επιμέρους
πυκνώσεις και αραιώσεις των περιοχών οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν
διαφορετικές δραστηριότητες. Ο γενικός σχεδιασμός έχει πολλές ιδέες, δείχνει σχεδιαστική επάρκεια
και δυναμική, παρουσιάζει όμως ελλείψεις και ασάφεια σε συγκεκριμένες περιοχές. Ευρηματική
θεωρείται η πρόταση για το χώρο του μνημείου-πλατείας με έντονο συμβολισμό και εκμετάλλευση
της θέας. Θετική χαρακτηρίζεται η διατήρηση της λίμνης, του σιντριβανιού και των κτιρίων ως
τεκμήρια της ιστορίας του πάρκου. Ενδιαφέρουσα είναι η επεξεργασία του αστικού εξοπλισμού με
στοιχεία απλής μορφής τα οποία προσαρμόζονται στις χαράξεις. Προβληματική είναι η ασαφής
κατανομή δραστηριοτήτων και φύτευσης και αμήχανη η συναρμογή του ορθογωνικής γεωμετρίας
στις πλακοστρώσεις με τις καμπύλες χαράξεις των διαδρομών.
Η επιτροπή έληξε στο σημείο αυτό την συνεδρίαση και αποφάσισε η επομένη συνεδρίαση να γίνει
στις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00πμ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Δημιουργώντας τη νέα εποχή»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στη Νάουσα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρωικής Πόλης Νάουσας που βρίσκεται στον
2ο όροφο του κτιρίου του Δημαρχείου στην οδό Δημητρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας)
πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9:00, η τέταρτη κλειστή
συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ:
Δημιουργώντας τη νέα εποχή».
Παρόντες στη συνεδρίαση από την κριτική επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 215/17
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 528/26-10-2017/ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ήταν τα μέλη :
1. κ. Βεργόπουλος Σταύρος, Αρχιτ. Μηχ/κος, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής ,κριτής εκ
προσωπικοτήτων
2. κ. Κυριακίδης Παύλος, Πολιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος , εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής
3. κ. Καρύδης Γιάννης, Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερος επαγγελματίας
4. κα. Καλαβρυτινού Γεωργία , Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερη επαγγελματίας
5. κα. Χελιδώνη Αικατερίνη, Αρχιτ. Μηχ/κος, Τακτικό μέλος, ελεύθερη επαγγελματίας
Παρών ήταν και ο κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκης , Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου
Νάουσας ως Γραμματέας.
Μετά την επιμέρους αξιολόγηση των μελετών η επιτροπή προχώρησε στη συγκριτική κατάταξη ως
εξής:
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1η κατατάχθηκε , ομόφωνα, η συμμετοχή με α/α «7» και Διακριτικό Κωδικό 01105447ΑΖ.
2η κατατάχθηκε , ομόφωνα, η συμμετοχή με α/α «4» και Διακριτικό Κωδικό 97812876LM.
3η κατατάχθηκε , κατά πλειοψηφία, η συμμετοχή με α/α «2» και Διακριτικό Κωδικό 47932593AD.
4η κατατάχθηκε , κατά πλειοψηφία, η συμμετοχή με α/α «5» και Διακριτικό Κωδικό 10E16R1318.
5η κατατάχθηκε , κατά πλειοψηφία, η συμμετοχή με α/α «6» και Διακριτικό Κωδικό 129162859EE.
6η κατατάχθηκε , ομόφωνα, η συμμετοχή με α/α «1» και Διακριτικό Κωδικό ΤΧ04212403.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων η κριτική επιτροπή :
-Εξακρίβωσε την ταυτότητα των συντακτών των μελετών που προτείνονται προς βράβευση με τη
σειρά που κατέχουν στη γενική κατάταξη.
- Διαπίστωσε το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό των βραβευθέντων.
Ακολούθησε συζήτηση και εκφράστηκε η γενικότερη εκτίμηση της επιτροπής πως παρόλο τον σχετικά
μικρό αριθμό των συμμετοχών, πολλές μελέτες εμφανίζουν ενδιαφέρουσες επιμέρους ιδέες και
επαρκή ποιότητα. Ωστόσο η επιτροπή έκρινε ότι καμία μελέτη δεν αντιμετωπίζει το σύνολο των
ζητούμενων και των κριτηρίων της διακήρυξης. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην απονέμει
πρώτο βραβείο και να προτείνει την εξαγορά δύο (2) μελετών.
Κατόπιν των παραπάνω ακολουθεί η απονομή βραβείων ως εξής:
Απονέμεται Β΄ Βραβείο
Στην συμμετοχή με α/α «7» και Διακριτικό Κωδικό 01105447ΑΖ που αντιστοιχεί στους μελετητές:
α) Μητσιάνης Ευάγγελος του Κοσμά,
β) Ζάχαρης Ιωάννης του Λεωνίδα,
γ) Μαυρίδης Δημήτριος του Ιωάννη και
δ) Νάτσος Μάριος του Χριστοφόρου
Απονέμεται Γ΄ Βραβείο
Στη συμμετοχή με α/α «4» και Διακριτικό Κωδικό 97812876LM που αντιστοιχεί στην μελετήτρια:
Παπαβασιλείου Μαρία του Παπαβασίλειου.
Η επιτροπή προτείνει την εξαγορά:
-

-

Της συμμετοχής με α/α «2» και Διακριτικό Κωδικό 47932593AD που αντιστοιχεί στις μελετήτριες:
α) Χαραλαμποπούλου Αθηνά του Νικολάου
β) Χρηστάνη Δανάη του Κίμωνα
Της συμμετοχής με α/α «5» και Διακριτικό Κωδικό 10E16R1318 που αντιστοιχεί στις μελετήτριες:
α) Θωμά Ουρανία του Νικολάου
β) Νικοπούλου Ελένη του Χρήστου

Η επιτροπή θεωρεί πως πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή με α/α «3» και διακριτικό κωδικό
02272745AS, η οποία για λόγους μη τήρησης του κανόνα ανωνυμίας στο εξώφυλλο του Τεύχους της Τεχνικής
Εκθέσεως της, αποκλείστηκε από το στάδιο της αξιολόγησης. Παρόλα αυτά όμως μια παρατήρηση της πρότασης
κατέδειξε μια ενδιαφέρουσα μελέτη.
Νάουσα, 29 Ιανουαρίου 2018
Η Κριτική Επιτροπή
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Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βεργόπουλος Σταύρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κυριακίδης Παύλος
Πολιτικός Μηχανικός

Καρύδης Γιάννης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καλαβρυτινού Γεωργία
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Χελιδώνη Αικατερίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την επικύρωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού (άρθρο 14 της ∆ιακήρυξης)όπως αυτό αποτυπώθηκε στα πρακτικά
συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής και ειδικότερα στο συνοπτικό πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του
διαγωνισµού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Για να ευχαριστήσουµε όλους τους φοιτητές για την προσπάθεια και τις προτάσεις που κατέθεσαν και ως
ελάχιστη ηθική επιβράβευση, πλην της συµµετοχής µε α/α «8» διότι δεν υπήρχε φάκελος µε τα στοιχεία του
συµµετέχοντα, προτείνω να εξαγοραστούν όλες οι υπόλοιπες µελέτες µε το ποσό των 500,00 € ώστε να
µπορούν να αξιοποιηθούν ενδιαφέρουσες προτάσεις και καλές ιδέες που υπάρχουν.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη
1) Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής
2) Τα
3)

πρακτικά Συνεδρίασης Κριτικής Επιτροπής

Την υπ αριθµ 24585/19-10-2017 διακήρυξη του ∆ηµάρχου

4) Το άρθρο 72, παρ 1 ε του Ν3852/2010
Ο κ. Λακηνάνος τοποθετήθηκε:δηλώνω παρών επειδή είχα διαφωνήσει µε το έργο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Η πλειοψηφία των:Κουτσογιάννης Νικόλαος Πρόεδρος, ∆άγγας Στέλιος, Λαζαρίδου ∆έσποινα, Κουτσογιάννης
Νικόλαος, Τάκη –Τζέπου Ελπίδα σύνολο πέντε έναντι παρόντων έξι

1.Επικυρώνει το αποτέλεσµα του Πανελλήνιου Φοιτητικού ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών
«∆ηµοτικό Πάρκο Νάουσας :δηµιουργώντας τη νέα εποχή» όπως αυτό αποτυπώθηκε στα πρακτικά
συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής και ειδικότερα στο συνοπτικό πρακτικό τα 4ης Συνεδρίασης και η
απονοµή βραβείων θα γίνει ως εξής:
Απονέµεται Β΄ Βραβείο ποσού 2000€
Στην συµµετοχή µε α/α «7» και ∆ιακριτικό Κωδικό 01105447ΑΖ που αντιστοιχεί στους µελετητές:
α) Μητσιάνης Ευάγγελος του Κοσµά,
β) Ζάχαρης Ιωάννης του Λεωνίδα,
γ) Μαυρίδης ∆ηµήτριος του Ιωάννη και
δ) Νάτσος Μάριος του Χριστοφόρου
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Απονέµεται Γ΄ Βραβείο ποσού 1000 €
Στη συµµετοχή µε α/α «4» και ∆ιακριτικό Κωδικό 97812876LM που αντιστοιχεί στην µελετήτρια:
Παπαβασιλείου Μαρία του Παπαβασίλειου.

2. Εξαγοράζει µε το ποσό των 500,00 € όλες τις υπόλοιπες συµµετοχές µε διακριτικούς τίτλους α/α «2»,
α/α «5», α/α «6», α/α «1», και α/α «3» ως ελάχιστη ηθική επιβράβευση των φοιτητών που συµµετείχαν έτσι
ώστε να µπορέσει να αξιοποιηθεί από το ∆ήµο κάθε καλή ιδέα των προτάσεων που κατατέθηκαν. Όσον
αφορά τη συµµετοχή µε α/α «8» σύµφωνα µε το πρακτικό δεν υποβλήθηκαν τα στοιχεία του συµµετέχοντα,
οπότε δεν µπορεί να εξαγοραστεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 57 / 2018
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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