
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

        
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 14η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018
και ώρα 10.00 π.μ,  η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 97 του  Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  386/2018
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση
αυτού στις  13-9-2018.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα
και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 386

Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
17/13-9-2018

Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

       
Αρ. πρωτ.:14964/14-9-2018

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικών του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με θέμα “Αρ-

χιτεκτονική Ανάπλαση και Αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του πρώην
Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα.

Στην Καρδίτσα σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και

ώρα 6.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 14596/7-9-2018 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 13) Τάντος Μιχαήλ 1) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

2) Αραμπατζής Δημήτριος 14) Τίκας Τριαντάφυλλος 2) Γεννάδιος Ιωάννης

3) Γιαννέλος Κλεομένης 15) Ψημμένος Κωνσταντίνος 3) Λέκκας Αλέξανδρος

4) Γούλας Γεώργιος 16) Παπαλός Κωνσταντίνος 4) Μαντζιάρας Παναγιώτης

5) Διαμαντή Ευαγγελία 17) Ζάχος Βασίλειος 5) Μαρκινός Αθανάσιος

6) Καπράνας Απόστολος 18) Τσιούκης Λάμπρος 6) Παπαγεωργίου Σταύρος

7) Κολοκύθα Άλκηστις 19) Μιχαλάκης Κωνσταντίνος 7) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Κουρκούνας Βασίλειος 20) Τσιρέπα Ευαγγελή 8) Αμπαντζή Μαρία

9) Μπακαλάκου Σωτηρία 21) Λέμας Ευάγγελος 9) Κρανιάς Βασίλειος

10) Ντελής Ιωάννης 22) Χατζής Ηλίας Αν και κλήθηκαν νόμιμα

11) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 23) Σχορετσανίτης Ηλίας

12) Σβάρνας Ιωάννης 24) Αντωνίου Σωτήριος

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες

ήταν  24),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  96  του

Ν.3463/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»),  εισέρχεται  στη  συζήτηση  του  ανωτέρου

αναγραφόμενου θέματος, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

------------------------------- 

  

ΑΔΑ: ΨΦΙΠΩΕΗ-ΥΤΠ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση πρακτικών του πανελλήνιου

αρχιτεκτονικού  διαγωνισμού  με  θέμα  “Αρχιτεκτονική  Ανάπλαση  και  Αξιοποίηση  του
περιβάλλοντος  χώρου  του  πρώην  Στρατοπέδου  Λουμάκη  στην  Καρδίτσα  και  αφού  έλαβε
υπόψη:

1.Την υπ’ αριθμ. 302/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας (ΑΔΑ :
62ΑΟΩΕΗ-ΠΝΥ) περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000,00 € από τον
ΚΑΕ  30-7413.0047  για  την  διενέργεια  του  Διαγωνισμού,  συμπεριλαμβανομένης  και  της
αμοιβής της Κριτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και των εξόδων μετακίνησης
των εκτός Καρδίτσας μελών της Επιτροπής 

2.Την υπ’ αριθμ. 490/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΖΩΩΕΗ) περί έγκρισης
του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2018

3. Την υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας (ΑΔΑ:
ΩΩ5ΓΩΕΗ-3Ρ2) περί διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000,00 € από τον ΚΑΕ 30-7413.0047 για
την  διενέργεια  του  Διαγωνισμού,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  αμοιβής  της  Κριτικής
Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και των εξόδων μετακίνησης των εκτός Καρδίτσας
μελών της Επιτροπής 

4.Την υπ’ αριθμ. 344/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας (ΑΔΑ:
7ΚΩΠΩΕΗ-ΙΞΙ) περί έγκρισης των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για
τον  πανελλήνιο  Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  Ιδεών  με  θέμα  “Αρχιτεκτονική  Ανάπλαση  και
Αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα” και
ειδικότερα  το  άρθρο  7  της  προκήρυξης  για  τη  σύνθεση  της  Κριτικής  Επιτροπής  του
διαγωνισμού,  στο  οποίο  ορίζεται  ότι  η  απόφαση της  συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ.
ιβ΄ ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) και κατόπιν αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» σύμφωνα
με το ν. 3861/2010 τουλάχιστον 20 ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
μελετών. 

5.Το  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  975/06-02-2018  έγγραφο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας,  με  το  οποίο  κοινοποιήθηκε  στο  Δήμο  Καρδίτσας  το  από  05-02-2018 Πρακτικό
Κλήρωσης  της  Δ/νσης  Μελετών  και  Έργων/  Γενική  Γραμματεία  Χωροταξίας  και  Αστικού
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α., με το οποίο ορίζονται οι τρεις (3) εκπρόσωποι Αρχιτέκτονες
Μηχανικοί  από  τον  κατάλογο  κριτών  των  Αρχιτεκτονικών  Διαγωνισμών  του  Υ.ΠΕ.Κ.Α.
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 της αριθμ. 26804/2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. με
ισάριθμους αναπληρωτές, καθώς και τα τρία (3) επιλαχόντα μέλη 

6.Την   υπ’  αριθμ.  231/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  αφορά  στην
συγκρότηση  Κριτικής  Επιτροπής  για  τον  Πανελλήνιο  Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  Ιδεών  με
θέμα  “Αρχιτεκτονική  Ανάπλαση  και  Αξιοποίηση  του  περιβάλλοντος  χώρου  του  Πρώην
Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα”

7.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό  Ιδεών  με  θέμα  “Αρχιτεκτονική  Ανάπλαση  και  Αξιοποίηση  του  περιβάλλοντος
χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα”, τα οποία έχουν ως εξής:

“ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1  ου   ΣΤΑΔΙΟΥ 
1  ης   ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Του Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα «Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και
αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα»

ΑΔΑ: ΨΦΙΠΩΕΗ-ΥΤΠ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

   Στην Καρδίτσα, σήμερα Τετάρτη 18 Ιουλίου του 2018 και ώρα 14.00, συνεδρίασαν σε αίθουσα
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καρδίτσας, μετά από την υπ’ αριθμ. πρωτ.11319/02-07-2018 έγγραφη
πρόσκληση της κας Μαρίας Καρατσιώρη, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο
Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  Ιδεών  με  θέμα  «Αρχιτεκτονική  Ανάπλαση  και  αξιοποίηση  του
περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα», που ορίστηκε με την
υπ' αριθμ. 231/2018 (ΑΔΑ : ΩΤ9ΨΩΕΗ-8ΣΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 353/22-06-2018 ΦΕΚ, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ..

Παρόντα μέλη :
1. Κωνσταντίνος  Πανηγύρης του  Κρίτωνα,  αρχιτέκτων μηχανικός,  αναπληρωτής  Καθηγητής

Π.Θ. (Κριτής «εκ προσωπικοτήτων») με Α.Δ.Τ. AB 287777
2. Μαρία  Καρατσιώρη  του  Μιχαήλ,  αρχιτέκτων  μηχανικός,  ειδική  σύμβουλος  στο  Δήμο

Καρδίτσας (Κριτής, εκπρόσωπος της διοργανώτριας Αρχής) με Α.Δ.Τ. AB 646625.
3. Ευαγγελία Κοκκινίδου του Θεόφιλου, αρχιτέκτων μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας, (Κριτής
εκ του καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως) με Α.Δ.Τ. ΑΙ 949628
4. Ευάγγελος Σωτηρίου του Δημητρίου, αρχιτέκτων μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας (Κρι-
τής εκ του καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως)  με Α.Δ.Τ. ΑΗ 938002
5. Νικόλαος Γιόγιας του Ιωάννη, αρχιτέκτων μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας (Κριτής εκ του
καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως) Α.Δ.Τ. Χ 517418

Τα πρακτικά κατέγραψε η Ναταλία Τζέλλου, προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού του
Δήμου Καρδίτσας

Η  Επιτροπή  αφού  βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία,  έχοντας  υπόψιν:
1. Την ισχύουσα νομοθεσία
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23057/20-12-2017 αναλυτική διακήρυξη του πανελληνίου αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού ιδεών 
3. Τις συμμετοχές με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, των διαγωνιζομένων
                                                   
1  η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (14.00-17.00)
Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κος  Κωνσταντίνος  Πανηγύρης,  κήρυξε  την  έναρξη  της  1ης
συνεδρίασης, του 1ου σταδίου, η οποία διήρκεσε έως τις 17.00. 
Κατά την 1η συνεδρίαση, τα μέλη ενημερώθηκαν για τις ερωτήσεις και τις
απαντήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα
της αξιολόγησης της επιτροπής.
Ο Πρόεδρος, ανέφερε στα Μέλη ότι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας κρίσης, είναι ο έλεγχος των
φακέλων των Μελετών που έχουν υποβληθεί και η αποσφράγισή τους.
Πρότεινε, τη συγκέντρωση σε ξεχωριστή ομάδα, για όσες από τις Μελέτες δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της προκήρυξης στην 1η φάση.
Οι υποβληθέντες φάκελοι των διαγωνιζομένων τοποθετούνται ένας προς έναν στο τραπέζι Συνε-
δριάσεων, για τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με τα
άρθρα 13, 14, 15, 17 και 19 της προκήρυξης και στη συνέχεια ανοίγεται καθένας από αυτούς για
τον έλεγχο των εσωκλειόμενων στοιχείων.
Δεκτοί έγιναν όλοι οι φάκελοι συμμετοχών που είτε παραδόθηκαν αυτοπροσώπως είτε απεστάλη-
σαν με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών και έφεραν σφραγίδα που αποδεί-
κνυε την έγκαιρη αποστολή τους μέχρι και την 12η Ιουλίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. 
Συνολικά παραδόθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν 22 φάκελοι στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών μέχρι και την 17η  Ιουλίου 2018.

ΑΔΑ: ΨΦΙΠΩΕΗ-ΥΤΠ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν ως εξής:

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜ-

ΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ/ΠΡΩΤ

ΣΧΟΛΙΑ

1 93474237ST 11856/11-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
7 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

2 D11112538A 11857/11-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

3 00550055EE 11858/11-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
δεν υπάρχει φάκελος αποδο-

χής αποσφράγισης 
2 USB

4 NA12242088 11859/11-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
7 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

5 63195484XM 11860/11-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

6 10101010SF 11861/11-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

7 21580945XL 11885/12-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
7 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

8 82634783CT 11888/12-7-2018 3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

1 φάκελος αποδοχής απο-
σφράγισης 

2 USB

9 21082606EK 11890/12-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

10 TK88302018 11918/12-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

11 29112008CH 11925/12-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
δεν υπάρχει φάκελος αποδο-

χής αποσφράγισης 
2 USB

12 11M0118C07 11927/12-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
δεν υπάρχει φάκελος αποδο-

χής αποσφράγισης 
2 USB

13 72808218FL 11934/12-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
7 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

14 38752373AV 11937/12-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

15 49337123GM 11939/12-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

16 G15428W914 11951/12-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
7 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
δεν υπάρχει φάκελος αποδο-

χής αποσφράγισης 
2 USB
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17 MP93196919 11985/13-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

18 08263105MP 11998/13-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
7 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
δεν υπάρχει φάκελος αποδο-

χής αποσφράγισης 
2 USB

19 19562018GL 11999/13-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
δεν υπάρχει φάκελος αποδο-

χής αποσφράγισης 
2 USB

20 AA93321729 11996/13-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

21 25500255OE 12030/13-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

22 WS30794221 12031/13-7-2018

3 πινακίδεςΑ0
6 τεύχη
1 φάκελος στοιχείων
1 φάκελος αποδοχής απο-

σφράγισης 
2 USB

Οι είκοσι δύο φάκελοι, ανοίχτηκαν με τη σειρά αρίθμησής τους, αποσφραγίστηκαν και έγινε η κα-
ταγραφή των ενδεικτικών τους δεκαψήφιων αριθμών. Οι υποφάκελοι που βρίσκονταν μέσα στους
κυρίους φακέλους, υπογράφηκαν από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

   Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι :

Γίνονται δεκτές και οι είκοσι δύο (22) συμμετοχές, γιατί βρέθηκαν πλήρεις και άρτιες ως προς τα
παραδοτέα και τους όρους που τέθηκαν στην Αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού, του Δήμου
Καρδίτσας.

2  η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (18.00-21.00)
Κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης, η Κριτική Επιτροπή επισκέφτηκε την περιοχή μελέτης, για
να λάβει μία ολοκληρωμένη εικόνα των επιτόπιων συνθηκών τόσο του στρατοπέδου Λουμάκη,
όσο και της γύρω περιοχής.
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Στη  συνέχεια  ανέλυσαν  το  σκοπό σύνταξης  της  μελέτης  που περιγράφεται  στο  άρθρο  4  της
Αναλυτικής Διακήρυξης και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων του άρθρου 18, τα οποία
περιγράφονται ως εξής :
- την Αρχιτεκτονική σύλληψη και ιδέα (διαμόρφωση αρχιτεκτονικού τοπίου – εκπλήρωση στόχων,
σύνδεση με τον όμορο οικιστικό ιστό, ανάδειξη και αξιοποίηση των κτηρίων, κλπ).
- την Περιβαλλοντική προσέγγιση (εκπλήρωση στόχων – δημιουργίας χώρων
πρασίνου, χειρισμός εξυγίανσης εδάφους, αξιοποίηση των κλιματολογικών συνθηκών, υιοθέτηση
μεθόδων ενταγμένων στην αρχιτεκτονική του τοπίου για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου,
κλπ).
- την Χωροθέτηση των λειτουργιών ( κατασκευή λειτουργικών εγκαταστάσεων
παροχής υπηρεσιών, δημιουργία αναγνωρίσιμων προσβάσεων, εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α, κλπ)
- την Τεχνική προσέγγιση ( ευκολία υλοποίησης, διάρκεια – αντοχή στο χρόνο - Αειφορία της
πρότασης, επιλογή ποιοτικών και με μικρό κόστος συντήρησης σκληρών επιφανειών, υλοποιήσι-
μο κόστος έργου , κλπ.).

 Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                          
1.  Κωνσταντίνος Πανηγύρης

2.  Μαρία Καρατσιώρη

3.  Κοκκινίδου Ευαγγελία

4.  Ευάγγελος Σωτηρίου

5.  Νικόλαος Γιόγιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Καρδίτσα 19/07/2018                               
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2  ου   ΣΤΑΔΙΟΥ 
2  ης   ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Του Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα «Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και
αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα»

   Στην Καρδίτσα, σήμερα Πέμπτη 19 Ιουλίου του 2018 και ώρα 10.00, συνεδρίασαν σε αίθουσα
της  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  Καρδίτσας,  τα  μέλη  της  Κριτικής  Επιτροπής  για  τον  Πανελλήνιο
Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  Ιδεών  με  θέμα  «Αρχιτεκτονική  Ανάπλαση  και  αξιοποίηση  του
περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα», που ορίστηκε με την
υπ'  αριθμ.  231/2018 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΨΩΕΗ-8ΣΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 353/22-06-2018 ΦΕΚ, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ..

Παρόντα μέλη :
1. Κωνσταντίνος  Πανηγύρης του  Κρίτωνα,  αρχιτέκτων μηχανικός,  αναπληρωτής  Καθηγητής

Π.Θ. (Κριτής «εκ προσωπικοτήτων») 
2. Μαρία  Καρατσιώρη  του  Μιχαήλ,  αρχιτέκτων  μηχανικός,  ειδική  σύμβουλος  στο  Δήμο

Καρδίτσας (Κριτής, εκπρόσωπος της διοργανώτριας Αρχής) 
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3. Ευαγγελία Κοκκινίδου του Θεόφιλου, αρχιτέκτων μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας, (Κριτής
εκ του καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως) 
4. Ευάγγελος  Σωτηρίου του  Δημητρίου,  αρχιτέκτων  μηχανικός,  ελεύθερος  επαγγελματίας
(Κριτής εκ του καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως)  
5. Νικόλαος Γιόγιας του Ιωάννη, αρχιτέκτων μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας (Κριτής εκ του
καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως) 

Τα πρακτικά κατέγραψε η Ναταλία Τζέλλου, προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού του
Δήμου Καρδίτσας

3  η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (10:00-15:00)
Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κος  Κωνσταντίνος  Πανηγύρης,  κήρυξε  την  έναρξη  της  3ης
συνεδρίασης, του 2ου σταδίου και προχώρησε σε μια πρώτη συστηματική και προσεκτική εξέταση
των πινακίδων και των τευχών των μελετών.

H Κριτική Επιτροπή προέβηκε στην αξιολόγηση των συμμετοχών, καταγράφοντας τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης. 
 Τα σχόλιά της ανά πρόταση έχουν ως ακολούθως :

A/A 1
Κωδικός Συμμετοχής : 93474237ST
Βασίζεται σε άξονες που συνδέουν τις γειτονιές, με υψηλή φύτευση που βρίσκεται εκατέρωθεν
αυτών των αξόνων. Στην Τεχνική Έκθεση προβάλλονται ενδιαφέροντες στόχοι, οι οποίοι όμως
δεν αποτυπώνονται στον σχεδιασμό. Πραγματική και υλοποιήσιμη πρόταση που καταμερίζει το
πάρκο σε 5 ζώνες, με σχετικό κυκλοφοριακό σχέδιο. Δεν συμβάλλει  στην επιζητούμενη σύνδεση
του άξονα του πάρκου με την πόλη, ικανοποιητικά.  

A/A 2
Κωδικός Συμμετοχής : D11112538A
Γοητευτική  προσέγγιση  του  χώρου  μελέτης.  Η  χρήση του  νερού  θεωρήθηκε  εκτός  κλίμακας.
Ιδιαίτερη εικαστική προσέγγιση και παρουσίαση της πρότασης. Επιτυχής επίλυση χρήσεων των
υλικών. Ο περιαστικός ποδηλατόδρομος απομονώνει μάλλον το σύνολο, παρά το συνδέει με το
υπόλοιπο αστικό δίκτυο.

A/A 3
Κωδικός Συμμετοχής : 00550055EE
Λύση βασισμένη στην ανάγκη σύνδεσης ανατολικής – δυτικής πλευράς της περιοχής μελέτης. Οι
επάλληλοι  δρόμοι  παράγουν  μία  ενδιαφέρουσα  ρυθμικότητα.  Το  υγρό  στοιχείο  έχει  τονιστεί
υπερβολικά, σε σχέση με την πραγματικότητα του αύλακα σε πλάτος και σε βάθος. Η έμφαση
που  δίνεται  στην  επιλογή  φύτευσης  με  βάση  τη  χρωματική  τονικότητα,  είναι  διεξοδική  και
πετυχημένη.

A/A 4
Κωδικός Συμμετοχής : NA12242088
Η λύση ενισχύει την έννοια του πάρκου με ήπιες συνολικά παρεμβάσεις. Πετυχημένη η χάραξη
βορρά – νότου σύνδεσης υπαρχόντων κτιρίων. Σημειακά επιτυχής επίλυση, χωρίς όμως κάποια
ισχυρή συνθετική πρόθεση.  

A/A 5
Κωδικός Συμμετοχής : 63195484XM
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Οι  γεωμετρικές  χαράξεις,  δεν  γίνονται  αντιληπτές  από  το  επίπεδο  του  παρατηρητή  και  ενώ
δείχνουν ενδιαφέρουσες, δεν ολοκληρώνονται και δεν επικοινωνούν με τα σημεία αναφοράς. Η
σύνδεση μεταξύ των διατηρούμενων κτηρίων, δείχνει να εξυπηρετεί  την λογική σύνδεση με το
Παλέρμο,  πλην  όμως  δεν  εκτονώνεται  προς  την  περιφερειακή  οδό.  Αξιόλογη  επεξεργασία
νυχτερινού φωτισμού.

A/A 6
Κωδικός Συμμετοχής : 10101010SF
Ενδιαφέρουσα απόπειρα εφαρμογής ενός ενιαίου κανόνα που οργανώνει το πάρκο με αναφορά
σε τοπικά στοιχεία του κάμπου, πλην όμως η προτεινόμενη κλίμακα παράγει μία ομοιομορφία και
μονοτονία. Η σύνδεση μεταξύ των δύο κανάβων, θα μπορούσε να παράξει  ένα ενδιαφέροντα
χώρο στο ρέμα, αλλά η αρχιτεκτονική επεξεργασία της σύνδεσης παραμένει είναι στοιχειώδης.  

A/A 7
Κωδικός Συμμετοχής : 21580945XL
Ενδιαφέρουσα  σύνθεση  που  ορίζει  με  σαφήνεια  τις  ζώνες  των  σκληρών  επιφανειών  και
φυτεύσεων,  με  πυκνό  κυκλοφοριακό  δίκτυο  πεζών.  Κρίνεται  υπερβολική  η  κλίμακα  των
στεγάστρων για τη σύνδεση των κτιρίων. Το εν λόγω σύστημα στεγάστρων, με έντονα καμπύλα
στοιχεία, κυριαρχεί μορφικά επισκιάζοντας τις ήπιες τοπιακές επιλύσεις του υπόλοιπου πάρκου.

A/A 8
Κωδικός Συμμετοχής : 82634783CT
Τεχνικά υπερβολική η χρήση του νερού και της γέφυρας, σε σχέση με το ζητούμενο του θέματος
και  την  κλίμακα  της  περιοχής  μελέτης.  Ενδιαφέρουσα  η  σύνθεση  του  μωσαϊκού  υλικών  με
αναφορά στο αγροτικό τοπίο.

4  η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18.00-22.00
Κατά τη διάρκεια της 4ης συνεδρίασης, η Κριτική Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση των μελετών,
καταγράφοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μελέτης ως εξής : 

A/A 9
Κωδικός Συμμετοχής : 21082606EK
Η πρόταση βασίζεται σε ένα πλέγμα διαδρομών μεταξύ γειτονιών και διάθεση αστικοποίησης του
πάρκου  με  δημιουργία  ζωνών  λειτουργιών.  Δυσανάγνωστη  η  συμβολική  και  λειτουργική
αναγκαιότητα, τόσο της αδιέξοδης ξύλινης ράμπας, όσο και της αντίστοιχης επιφάνειας νερού.
Επιδέξιος  χειρισμός  τόσο  της  μορφολογίας  των  κτηριακών  στοιχείων,  όσο  και  των  τοπικών
διαμορφώσεων. 

A/A 10
Κωδικός Συμμετοχής : TK88302018
Φλυαρία  χαράξεων  και  μη  αναγνωσιμότητα  της  πρόθεσης  σχεδιασμού.  Αποσπασματικές
σημειακές  επιλύσεις,  σε  ένα  πυκνό  πλέγμα  καμπύλων  γραφικών  διαδρομών  που  τελικά
δημιουργούν μία πολυδιάσπαση της εμπειρίας του πάρκου. Η ίδια πολυδιάσπαση διέπει και τον
τρόπο παρουσίασης.

A/A 11
Κωδικός Συμμετοχής : 29112008CH
Η  πρόταση  μεταφέρει  τις  χαράξεις  του  αστικού  ιστού  στο  εσωτερικό  του  πάρκου.  Σαφείς
συνδέσεις χρήσεων λειτουργιών της περιοχής μελέτης. Ήπιες χαράξεις με γεωμετρική συνέπεια.
Παράγονται ενδιαφέροντες χώροι με ισχυρή άποψη στην καρδιά της σύνθεσης, ενώ παράλληλα
δημιουργούνται  διασπασμένοι  χώροι  πρασίνου,  περιφερειακά  της  σύνθεσης.  Ενδιαφέρων  ο
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στεγασμένος  περίπατος  εντός  του  πάρκου,  παρ’  όλα  αυτά  χρειάζεται  μία  προσαρμογή  της
κλίμακας και της θέσης του στεγάστρου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαχείριση του νερού.

A/A 12
Κωδικός Συμμετοχής : 11M0118C07
Σαφής  αρχιτεκτονική  πρόθεση  παραγωγής  δύο  αλληλοτεμνόμενων  πορειών.  Στην  συνθετική
επεξεργασία,  όμως,  προστίθεται  μία  πληθώρα  αρχιτεκτονικών  και  τοπιακών  στοιχείων  που
επισκιάζει το αρχικό ενδιαφέρον.

A/A 13
Κωδικός Συμμετοχής : 72808218FL
Από  τη  μία  πλευρά,  στον άξονα  βορρά  –  νότου  χρησιμοποιείται  σχεδιαστικά  εκλεπτυσμένη
προσέγγιση που ακολουθεί τη λογική του ρέματος και από την άλλη, στον άξονα ανατολής –
δύσης,  χρησιμοποιούνται  εγκάρσιες  ευθύγραμμες  διαδρομές,  που  συνολικά  παράγουν  ένα
οργανωμένο πεδίο, ανοικτό σε ποικίλες προγραμματικές τοπιακές ποιότητες. Πολύ ενδιαφέρουσα
η  χρήση  αστικού  εξοπλισμού  και  η  δημιουργία  του  παρατηρητηρίου  στο  νότο.  Η  ξύλινη
πλατφόρμα  ενοποιεί  τα  κτήρια  του  άλσους,  μεταξύ  τους  και  με  το  υπόλοιπο  πάρκο,  χωρίς
πάντως  να  κρίνεται  απαραίτητη  η  χρήση αυτού  του  υλικού  και  η  επικάλυψη των  εγκάρσιων
αξόνων κίνησης. Πολύ καλή μελέτη των ειδών της φύτευσης, σε σχέση με το μικροκλίμα του
πάρκου.   

A/A 14
Κωδικός Συμμετοχής : 38752373AV
Ενδιαφέρουσες  εστιάσεις  σε  ειδικά  τοπιακά  στοιχεία.  Επιτυχής  σύνδεση  των  κτηρίων  στην
ανατολική  πλευρά  του,  με  τον  αστικό  ιστό.  Η  συνολική  διαγώνια  κίνηση,  ενώ  παράγει
ενδιαφέροντα αποτελέσματα στη σύνδεση με την οδό Χαρ. Φλωράκη, δημιουργεί περιφερειακά,
μία πολυδιάσπαση πράσινων χώρων και παρτεριών.

A/A 15
Κωδικός Συμμετοχής : 49337123GM
Συνολική αντιμετώπιση των ζητούμενων του θέματος.  Η πρόταση διατυπώνει  άποψη για την
πόλη. Παρουσιάζει μια αστική ζώνη με σκληρό δάπεδο παράλληλα στην οδό Χαρ. Φλωράκη η
οποία σταδιακά αραιώνει και διαβαθμίζεται,  προς τα δυτικά, σε χωμάτινη φυτεμένη έκταση. Η
διαβάθμιση  αυτή  βασίζεται  στην  επεξεργασία  συγκεκριμένων  συνθετικών  μηχανισμών,
οργανώνοντας  ένα  ευέλικτο  ορθογώνιο  σύστημα  για  την  κατανομή  σκληρών  δαπέδων  και
πράσινου. Κρίνεται θετικά η συνολική απλότητα των ιδεών και η ποιότητα της παρουσίασης. Η
Επιτροπή  εξέφρασε  επιφυλάξεις  για  το  σημείο  που  ο  αύλακας  διέρχεται  κάτω  από  τα
αρχιτεκτονικά στοιχεία και επισημαίνει την  ανάγκη επανεπεξεργασίας του.  

A/A 16
Κωδικός Συμμετοχής : G15428W914
Οι σκληρές επιφάνειες κυριαρχούν στην έκταση και τη σημασία της σύνθεσης, ενώ το πράσινο σε
μορφή  φυσαλίδων,  δείχνει  να  παρεμβάλλεται  επί  αυτών.  Το  δίκτυο  των  κινήσεων  αποκτά
υπερβολικά  μεγάλο  πλάτος  και  τείνει  να  κυριαρχήσει  σαν  επιφάνεια  και  σαν  νόημα  επί  του
πάρκου. Βρίσκεται σε δυνατή συνέχεια με τον αστικό ιστό και έχει ευρηματικές επεξεργασίες των
ορίων του άλσους.   

Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

 Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                          
1.  Κωνσταντίνος Πανηγύρης

2.  Μαρία Καρατσιώρη

3.  Κοκκινίδου Ευαγγελία

4.  Ευάγγελος Σωτηρίου

5.  Νικόλαος Γιόγιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Καρδίτσα 20/07/2018                               
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                  ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 & 3  ου   ΣΤΑΔΙΟΥ 
3  ης   ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Του Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα «Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και
αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα»

   Στην  Καρδίτσα,  σήμερα Παρασκευή 20 Ιουλίου  του 2018 και  ώρα 10.00,  συνεδρίασαν  σε
αίθουσα  της  Δημοτικής  Βιβλιοθήκης  Καρδίτσας,  τα  μέλη  της  Κριτικής  Επιτροπής  για  τον
Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα «Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και αξιοποίηση
του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα», που ορίστηκε με
την υπ' αριθμ. 231/2018 (ΑΔΑ : ΩΤ9ΨΩΕΗ-8ΣΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καρδίτσας, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 353/22-06-2018 ΦΕΚ, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ..

Παρόντα μέλη :
1. Κωνσταντίνος  Πανηγύρης του  Κρίτωνα,  αρχιτέκτων μηχανικός,  αναπληρωτής  Καθηγητής

Π.Θ., ως Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής  (Κριτής «εκ προσωπικοτήτων») 
2. Μαρία  Καρατσιώρη  του  Μιχαήλ,  αρχιτέκτων  μηχανικός,  ειδική  σύμβουλος  στο  Δήμο

Καρδίτσας (Κριτής, εκπρόσωπος της διοργανώτριας Αρχής) 
3. Ευαγγελία Κοκκινίδου του Θεόφιλου, αρχιτέκτων μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας, (Κριτής
εκ του καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως) 
4. Ευάγγελος  Σωτηρίου  του  Δημητρίου,  αρχιτέκτων  μηχανικός,  ελεύθερος  επαγγελματίας
(Κριτής εκ του καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως)  
5. Νικόλαος Γιόγιας του Ιωάννη, αρχιτέκτων μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας (Κριτής εκ του
καταλόγου κριτών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. κατόπιν κληρώσεως) 

Τα πρακτικά κατέγραψε η Ναταλία Τζέλλου, προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού του
Δήμου Καρδίτσας
5  η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2  ο   ΣΤΑΔΙΟ) 10.00-15.00
Κατά τη διάρκεια της 5ης συνεδρίασης, η Κριτική Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των έξι
υπολοίπων προτάσεων που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της προκήρυξης,  καταγράφοντας  τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα και των υπολοίπων έξι συμμετοχών ως εξής : 

A/A 17
Κωδικός Συμμετοχής : MP93196919
Στοχευμένη και επιδέξια η πρόθεση με ανάμειξη χαράξεων. Ο κεντρικός τεθλασμένος άξονας,
λειτουργεί  συνδετικά  αποκαθιστώντας  την  ασυνέχεια  που  παράγει  το  ρέμα,  ενώ  συγχρόνως
δημιουργεί τις συνθήκες για συνύπαρξη διαφορετικών μεταξύ τους τοπίων. Από τα τοπία που
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επιχειρούνται να δημιουργηθούν, το αγροτικό τοπίο είναι σαφές, ενώ το φυσικό και αστικό τοπίο,
παραμένουν γενικά και πολυδιασπασμένα.

A/A 18
Κωδικός Συμμετοχής : 08263105MP
Σαφής,  απλή  και  δυνατή  ιδέα,  με  τονισμό  της  ανατολικο-δυτικής  διάσχισης  του  πάρκου.  Το
στοιχείο  του  νερού  εκφράζεται  υπερβολικά.  Οι  χρήσεις  και  οι  φυτεύσεις  υπακούουν σε  άλλα
συστήματα, και διαφοροποιούνται από την κεντρική ιδέα του θέματος. Φυτεύσεις και επί τόπου
λεπτομέρειες  (φωτισμός, στέγαστρα)  χρειάζονται  περαιτέρω επεξεργασία.   Η σύνθεση έχει  τη
δυνατότητα με ήπιο τρόπο να αναλάβει  τόσο τις μικροκλίμακες  όσο και  τα μεγάλα κενά που
δημιουργεί το πάρκο.

A/A 19
Κωδικός Συμμετοχής : 19562018GL
Η  μελέτη  είναι  βασισμένη  σε  μία  υψηλά  επεξεργασμένη  κυκλοφοριακή  επίλυση  και
προγραμματική  άποψη.  Ο  μεγάλος  αριθμός  κτηρίων  και  διαδρόμων  που  εξυπηρετούν  την
κυκλοφορία,  κατακερματίζουν  το  πάρκο  σε  μικρότερα  τμήματα,  που  κάποια  από  αυτά
παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

A/A 20
Κωδικός Συμμετοχής : AA93321729
Η συνολική διαγώνια σύνθεση, δίνει ενδιαφέρουσα διέξοδο, μέσω των λαϊκών κατοικιών, προς
την  περιφερειακή  οδό  και  το  Παλέρμο  και  εσωτερικά  του  πάρκου,  οι  εγκάρσιες  και  κάθετες
διαδρομές, λειτουργούν συνδετικά. Η μελέτη παράγει μία πειστική εικόνα για τη ζωή του πάρκου
στις ζώνες  που το πράσινο  δεν έχει  κατακερματιστεί  από τις κυκλοφορίες.  Η πρόταση εκτός
οικοπέδου και  προγράμματος  για  την  υπογειοποίηση  της  περιφερειακής  οδού,  δεν  είναι
καθοριστική  για  την  αρτιότητα  της  μελέτης  και  κρίνεται  τεχνικά,  οικονομικά  και  ιδιοκτησιακά,
ιδιαίτερα δύσκολη.

A/A 21
Κωδικός Συμμετοχής : 25500255OE
Η πρόταση μεταφέρει  τυπολογικά στο πάρκο,  την ιδέα ενός  πυκνού σχηματισμού με  ισχυρά
αίθρια-χωρικά συμβάντα. Ένα ακατέργαστο πυκνό πράσινο συνεχές, διακόπτεται από ισχυρούς
γεωμετρικούς  χώρους  -  ξέφωτα.  Η  πρόταση  επιχειρεί  να  μεταφέρει  στον  αστικό  ιστό  της
Καρδίτσας  ένα  πάρκο  τυπολογικά  ανάλογο  σημαντικών ρομαντικών ευρωπαϊκών πάρκων.  Η
σχέση  της  παρέμβασης  με  το  αστικό  τοπίο  και  τα  υφιστάμενα  κτήρια,  είναι  σαφής  και
επιμελημένη,  κατά  τόπους όμως παραμένει  στοιχειώδης.  Η παρουσίαση  διακρίνεται  από την
υψηλή εικαστική αρτιότητά της.

A/A 22
Κωδικός Συμμετοχής : WS30794221
Υψηλά  αναλυτική  και  οικολογικά  ευαίσθητη  προσέγγιση  με  πολύ  ενδιαφέρουσες  τοπικά
επιλύσεις.  Έχει  ισχυρή  ευαισθησία  και  στόχευση  και  παράγει  ενδιαφέρουσες  ποιότητες  και
χώρους.  Η  συνολική  σύνθεση  πλήττεται  από  την  παρουσία  στο  κέντρο  του  πάρκου,
διασπαρμένων χώρων μικρής κλίμακας.

Στη συνέχεια έγινε η συνολική αξιολόγηση των μελετών και ομόφωνα, διακρίθηκαν οι έξι από αυ-
τές, που απάντησαν πιο ολοκληρωμένα στους στόχους του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών και
πέρασαν στην επόμενη φάση εξέτασης και αξιολόγησης με περισσότερη λεπτομέρεια. 

Οι μελέτες αυτές είναι οι εξής (χωρίς σειρά προτεραιότητας) :
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Α/Α 3,   με Κωδικό Συμμετοχής : 00550055EE
Ιδιαίτερα  αξιόλογη κρίθηκε  η  διαβαθμισμένη  φυτοτεχνική  επίλυση με  τον  άξονα  της
Χαρ.Φλωράκη από τα ανατολικά, στα δυτικά.   

Α/Α 11, με Κωδικό Συμμετοχής : 29112008CH 
Αξιόλογη η ενοποίηση του άλσους με την πόλη, μέσω δυνατών χαράξεων και η δη-
μιουργία κεντρικών λειτουργιών.

Α/Α 13, με Κωδικό Συμμετοχής : 72808218FL
Συνολικά η Επιτροπή έκρινε ότι η πρόταση θα αποτελούσε μία πολύ θετική συμβολή
στο αστικό σύνολο της πόλης της Καρδίτσας

Α/Α 15, με Κωδικό Συμμετοχής : 49337123GM
Πολύ ενδιαφέρων χρωματικός χειρισμός της φύτευσης, σε σχέση με τις εποχές και τις
διαδρομές. Η Επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση θα μπορούσε να ενταχθεί με απλότητα και
φυσικότητα στο υπάρχον δίκτυο σκληρών και μαλακών επιφανειών της Καρδίτσας. 

Α/Α 20, με Κωδικό Συμμετοχής : AA93321729
Ιδιαίτερα  αξιόλογη  είναι  η  προσπάθεια  ένταξης  στο  πάρκο  του  συγκροτήματος
κατοικιών. 

Α/Α 21, με Κωδικό Συμμετοχής : 25500255OE
Διατυπώνει μία ισχυρή άποψη και θέση για το πώς διαμορφώνεται ένας αστικός κήπος.

 Μετά από συγκριτική και λεπτομερή αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την εξής
κατηγοριοποίηση των παραπάνω έξι μελετών.
Οι τρεις μελέτες που βραβεύονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της Αναλυτικής Διακήρυξης. είναι οι
εξής :

Η Α/Α 15, με Κωδικό Συμμετοχής  49337123GM, στην οποία θα απονεμηθεί το 1ο βραβείο
Η Α/Α 13, με Κωδικό Συμμετοχής  72808218FL, στην οποία θα απονεμηθεί το 2ο βραβείο
Η Α/Α 21, με Κωδικό Συμμετοχής  25500255OE, στην οποία θα απονεμηθεί το 3ο βραβείο

Μεταξύ του 1ου και 2ου βραβείου, η Επιτροπή αφιέρωσε αρκετό χρόνο αναλύοντας τα θετικά της
κάθε μίας από τις δύο προτάσεις, ενδελεχώς και κατέληξε ότι η μελέτη με Α/Α 15, με Κωδικό Συμ-
μετοχής  49337123GM, έχει οριακό αλλά σαφές προβάδισμα 

   Οι υπόλοιπες τρεις μελέτες που αξίζει να επαινεθούν και να γίνει η εξαγορά τους από το Δήμο 
Καρδίτσας με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης των μελετητών για την παραχώρηση των πνευ-
ματικών δικαιωμάτων των μελετών, είναι οι εξής με σειρά κατάταξης :

4.   Η Α/Α 20, με Κωδικό Συμμετοχής  AA93321729
5.   Η Α/Α 3,   με Κωδικό Συμμετοχής  00550055EE
6.   Η Α/Α 11, με Κωδικό Συμμετοχής  29112008CH

Στη συνέχεια η Επιτροπή κατέταξε αριθμητικά από την 7η έως την 22η θέση και διαχώρισε ανά
ομάδες και τις υπόλοιπες μελέτες, ως εξής  :

Αξιόλογες, επιπέδου μελέτες με τοπικά σημεία που δημιούργησαν προβληματισμό στην Επιτροπή

7.   Η Α/Α 18, με Κωδικό Συμμετοχής  08263105MP
8.   Η Α/Α 22, με Κωδικό Συμμετοχής  WS30794221
9.   Η Α/Α 17, με Κωδικό Συμμετοχής  MP93196919

         10.   Η Α/Α 2,   με Κωδικό Συμμετοχής  D11112538A
         11.   Η Α/Α 14, με Κωδικό Συμμετοχής  38752373AV
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         12.   Η Α/Α 9,   με Κωδικό Συμμετοχής  21082606EK

Απαντούν στα δεδομένα του προγράμματος με επάρκεια, ενώ παρουσιάζουν κάποιες σημαντικές
αδυναμίες  στις επιλύσεις.

         13.   Η Α/Α 16, με Κωδικό Συμμετοχής  G15428W914
         14.   Η Α/Α 7,   με Κωδικό Συμμετοχής  21580945XL
         15.   Η Α/Α 4,   με Κωδικό Συμμετοχής  NA12242088

Ανταποκρίθηκαν ελάχιστα στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, ενώ παρουσιάζουν σημειακά ενδια-
φέρουσες προσεγγίσεις.

         16.   Η Α/Α 8, με Κωδικό Συμμετοχής  82634783CT
         17.   Η Α/Α 5, με Κωδικό Συμμετοχής  63195484XM
         18.   Η Α/Α 6, με Κωδικό Συμμετοχής  10101010SF

Ανταποκρίθηκαν ελάχιστα στις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

         19.   Η Α/Α 12, με Κωδικό Συμμετοχής  11M0118C07
         20.   Η Α/Α 1,   με Κωδικό Συμμετοχής  93474237ST
         21.   Η Α/Α 19, με Κωδικό Συμμετοχής  19562018GL
22.   Η Α/Α 10, με Κωδικό Συμμετοχής  TK88302018

6  η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (3  ο   ΣΤΑΔΙΟ) 17.00-20.00
   Στην  τελευταία  συνεδρίασή  της,  η  Επιτροπή  πέρασε  στο  3ο και  τελευταίο  στάδιο  του
διαγωνισμού  και  προέβη  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,
προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα της συμμετοχής των διαγωνιζομένων που προτείνονται
για  βράβευση  και  εξαγορά.  Η  Επιτροπή  αφού  εξέτασε  τα  περιεχόμενα  των  κατατεθειμένων
φακέλων, διαπίστωσε ότι και οι έξι συμμετέχοντες που βραβεύονται ή εξαγοράζονται οι μελέτες
τους,   πληρούν  τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  όπως προβλέπεται  από  την
ανοικτή διακήρυξη και προέβη στην ανακοίνωση των ονομάτων των προς βράβευση και εξαγορά
μελετών, ως ακολούθως:

ΒΡΑΒΕΙΑ:

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ, συμμετοχή με κωδικό 49337123GM
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :
Εκπρόσωπος Ομάδας : ΧΑΒΑΛΕ ΜΑΡΙΕΤΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος ομάδας: ΧΑΒΑΛΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
Συνεργάτες : ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, φοιτητής αρχιτεκτονικής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, φοιτητής αρχιτεκτονικής
ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ, συμμετοχή με κωδικό 72808218FL
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΕκπρόσωποςΟμάδας:ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός 
Μέλος Ομάδας : ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος Ομάδας : ΣΚΟΤΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
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3ο ΒΡΑΒΕΙΟ, συμμετοχή με κωδικό 25500255OE
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :
Εκπρόσωπος Ομάδας : ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος Ομάδας : ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, αρχιτέκτων μηχανικός 
Συνεργάτες : ΔΟΥΡΟΥΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
                     ΖΑΡΚΑΔΑ ΝΙΚΗ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής
                     ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής

ΕΞΑΓΟΡΕΣ :

1η ΕΞΑΓΟΡΑ, συμμετοχή με κωδικό AA93321729
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : 40.22 ARCHITECTS
ΕκπρόσωποςΟμάδας:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος Ομάδας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΣΛΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος Ομάδας : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ, αρχιτέκτων μηχανικός
Συνεργάτες : ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, αρχιτέκτων μηχανικός
                     ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, φοιτητής αρχιτεκτονικής
                     ΚΑΣΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής

2η ΕΞΑΓΟΡΑ, συμμετοχή με κωδικό 00550055EE
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :
Εκπρόσωπος Ομάδας: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός

3η ΕΞΑΓΟΡΑ, συμμετοχή με κωδικό 29112008CH
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : «Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.»

Εκπρόσωπος Ομάδας:: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, αρχιτέκτων μηχανικός 
Μέλος 2 : ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος 3 : ΚΟΥΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος 4 : ΚΑΡΡΑ ΝΙΚΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος 5 : ΜΑΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αρχιτέκτων μηχανικός

Συνεργάτες:
Συνεργάτης για την προσομοίωση και τα φωτορεαλιστικά : 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Σύμβουλος στατικής Μελέτης :
ΡΟΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πολιτικός μηχανικός
Σύμβουλος βιοκλιματικής μελέτης :
ΚΑΡΡΑ ΝΙΚΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
ΚΟΥΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Σύμβουλος μηχανολογικής μελέτης :
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, μηχανολόγος μηχανικός 
Σύμβουλος φυτοτεχνικής μελέτης :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, γεωπόνος κ’ αρχιτέκτων μηχανικός  
   Μετά  από  τα  παραπάνω  η  Επιτροπή  ολοκλήρωσε  το  έργο  της,  προώθησε  εντός  της
προβλεπόμενης προθεσμίας, μέσω της γραμματέως της, αντίγραφα των Πρακτικών με σκοπό
την έγκρισή τους και την αποδοχή από τον Δήμο της πρότασης για εξαγορά των τριών μελετών. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 

ΑΔΑ: ΨΦΙΠΩΕΗ-ΥΤΠ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                          
1.  Κωνσταντίνος Πανηγύρης

2.  Μαρία Καρατσιώρη

3.  Κοκκινίδου Ευαγγελία

4.  Ευάγγελος Σωτηρίου

5.  Νικόλαος Γιόγιας

8.Τις διατάξεις:
α) της υπ' αριθ. πρωτ. οικ 26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1427/Β΄/16.06.2011),
«Νέο  πλαίσιο  διενέργειας  των  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών  και  γενικά  των  διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 22186/
04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ 1494Β΄/ 2012) και ισχύει
β) της υπ' αριθμ. 1/23932/16-5-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με την διενέργεια
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» 
γ)  το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
δ) το ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α), όπως ισχύει 
ε) το ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

9. Το ΦΕΚ 353/22-6-2018 Τεύχος ΥΟΔΔ “Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο
Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  ιδεών  με  θέμα  “Αρχιτεκτονική  Ανάπλαση  και  Αξιοποίηση  του
περιβάλλοντος χώρου του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα.”
    

10. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων

αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει  τα  πρακτικά  των  συνεδριάσεων  της  Κριτικής  Επιτροπής  του  πανελλήνιου
Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  ιδεών  με  θέμα  “Αρχιτεκτονική  Ανάπλαση  και  Αξιοποίηση  του
περιβάλλοντος  χώρου  του  πρώην  Στρατοπέδου  Λουμάκη  στην  Καρδίτσα”  από  τα  οποία
προκύπτουν οι έξι συμμετέχοντες που βραβεύονται ή εξαγοράζονται οι μελέτες τους,  πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως προβλέπεται και από την ανοικτή διακήρυξη ως
ακολούθως:

ΒΡΑΒΕΙΑ :

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ, συμμετοχή με κωδικό 49337123GM
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :
Εκπρόσωπος Ομάδας : ΧΑΒΑΛΕ ΜΑΡΙΕΤΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος ομάδας: ΧΑΒΑΛΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
Συνεργάτες : ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, φοιτητής αρχιτεκτονικής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, φοιτητής αρχιτεκτονικής
ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής

ΑΔΑ: ΨΦΙΠΩΕΗ-ΥΤΠ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ, συμμετοχή με κωδικό 72808218FL
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΕκπρόσωποςΟμάδας:ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός 
Μέλος Ομάδας : ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος Ομάδας : ΣΚΟΤΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, αρχιτέκτων μηχανικός

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ, συμμετοχή με κωδικό 25500255OE
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :
Εκπρόσωπος Ομάδας : ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος Ομάδας : ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, αρχιτέκτων μηχανικός 
Συνεργάτες : ΔΟΥΡΟΥΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
                     ΖΑΡΚΑΔΑ ΝΙΚΗ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής
                     ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής

ΕΞΑΓΟΡΕΣ :

1η ΕΞΑΓΟΡΑ, συμμετοχή με κωδικό AA93321729
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : 40.22 ARCHITECTS
ΕκπρόσωποςΟμάδας:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος Ομάδας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΣΛΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος Ομάδας : ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ, αρχιτέκτων μηχανικός
Συνεργάτες : ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, αρχιτέκτων μηχανικός
                     ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, φοιτητής αρχιτεκτονικής
                     ΚΑΣΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής

2η ΕΞΑΓΟΡΑ, συμμετοχή με κωδικό 00550055EE
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :
Εκπρόσωπος Ομάδας: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός

3η ΕΞΑΓΟΡΑ, συμμετοχή με κωδικό 29112008CH
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : «Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕ-
ΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.»
Εκπρόσωπος Ομάδας:: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, αρχιτέκτων μηχανικός 
Μέλος 2 : ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος 3 : ΚΟΥΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος 4 : ΚΑΡΡΑ ΝΙΚΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Μέλος 5 : ΜΑΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αρχιτέκτων μηχανικός
Συνεργάτες:
Συνεργάτης για την προσομοίωση και τα φωτορεαλιστικά : 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Σύμβουλος στατικής Μελέτης :
ΡΟΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πολιτικός μηχανικός
Σύμβουλος βιοκλιματικής μελέτης :
ΚΑΡΡΑ ΝΙΚΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
ΚΟΥΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ, αρχιτέκτων μηχανικός
Σύμβουλος μηχανολογικής μελέτης :
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, μηχανολόγος μηχανικός 
Σύμβουλος φυτοτεχνικής μελέτης :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, γεωπόνος κ’ αρχιτέκτων μηχανικός  

ΑΔΑ: ΨΦΙΠΩΕΗ-ΥΤΠ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

   Μετά  από  τα  παραπάνω  η  Επιτροπή  ολοκλήρωσε  το  έργο  της,  προώθησε  εντός  της
προβλεπόμενης προθεσμίας, μέσω της γραμματέως της, αντίγραφα των Πρακτικών με σκοπό
την έγκρισή τους και την αποδοχή από τον Δήμο της πρότασης για εξαγορά των τριών μελετών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη  συζήτηση  και  λήψη  της  παρούσας  απόφασης  δεν  συμμετείχαν  οι  Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Γιαννέλος, Ζάχος και Λέμας λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

  Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
  Αριθμό 386/2018
  Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΝΤΕΛΗΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΝΤΕΛΗΣ

 
 

ΑΔΑ: ΨΦΙΠΩΕΗ-ΥΤΠ
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