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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην θηίξην ΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ,
ζήκεξα ηελ 19ε Θνπιίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 15.00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηεο θαο Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 12/15-7-2019 ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο
ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (35) ζεκάησλ ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) Γεξνπαλαγηώηε - Θενδσξαθνπνύινπ Καηεξίλα - Πξόεδξνο, 2) Μπαθαιάξνο ΥξήζηνοΑληηπξόεδξνο, 3) Γξεγόξεο Ηιίαο- Γξακκαηέαο, 4) Γηαλληηζνπνύινπ Ινπιία- Αλη/ξρνο, 5)
Θσκόπνπινο Βαζίιεηνο – Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Μειάο ΠαλαγηώηεοΑλη/ξρνο, 8) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ηάκνο
Παύινο- Αλη/ξρνο, 11) Αμηώηε Βηθησξία, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Βαθάινγινπ Παληειήο, 14)
Βνπθειάηνο ππξίδσλ, 15) Γθνηζόπνπινο Ισάλλεο, 16) Γεκεζηάλνο Γεκήηξηνο, 17) Καββαδία
Θενδνζία, 18) Καλειιόπνπινο Ισάλλεο, 19) Λαδαξίδεο Ισάλλεο, 20) Λέθθα Διέλε, 21)
Μνπζηάθαο Θενδόζηνο 22) Σζαιακηδά Αλαζηαζία, 23) Υξπζνβηηζάλνο Νηθόιανο, 24)
Κνιιηηζίδαο Αζαλάζηνο, 25) Μαλέηαο Ισάλλεο, 26) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 27) Ξπιηάο Θεόδσξνο,
28) Παηνύραο Υξήζηνο, 29) ακνύξε-Βαγελά Αθξηβή, 30) ηγαιόο Γεώξγηνο, 31) θηαδαξέζεο
ππξίδσλ, 32) Σζηκπνύθεο Ισάλλεο θαη 33) Φίιηαο Αλδξέαο.
Οη θ.θ. Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο, Αγγειόπνπινο Θεόδσξνο, Γεσξγαθόπνπινο Ηιίαο,
Καθαηζίδεο Βαζίιεηνο, Μπηξιή Διέλε, Νηθεθνξίδεο Γεώξγηνο, Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, Γηαλληά
Δπζηαζία, Γθηηζόπνπινο Ηιίαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Καπθάο Γεώξγηνο, Μπίξκπα
Οπξαλία, Νηθνιάνπ Αλδξέαο θαη Οηθνλνκόπνπινο Νηθόιανο δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ.
Ο θ. Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ήξζε αλ θαη θιήζεθε, απνπζηάδσλ δηθαηνινγεκέλα.
Ο θ. Γξηκάιαο Δπακεηλώλδαο δελ ήξζε από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο
θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε δελ ήιζε θαη ν θ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΔΛΔΣΙΓΗ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ, ρξέε δε Δεκάξρνπ αλέιαβε ν θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο, Αληηδήκαξρνο – Αλαπιεξσηήο
Γεκάξρνπ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ε θα Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………..............
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαη ν θ. Γξηκάιαο Δπακεηλώλδαο ελώ έθπγαλ νη
θ.θ. Παηνύραο Υξήζηνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο θαη Λέθθα Διέλε).

ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 14 ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο: «Έγθξηζε πξαθηηθώλ ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ
ηδεώλ κε ηίηιν «ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΓΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΑΠΟΣΔΦΡΩΗ ΝΔΚΡΩΝ (ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΦΡΩΗ ΟΣΩΝ», (ζρεηηθό

εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ, Καζαξηόηεηαο θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο- Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – ΗΜ κε αξηζ. 384/8-7-2019 θαη ζρεηηθό
δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη α.α.- κε αξηζ. 404/8-7-2019).
Σν ώκα, άθνπζε ηελ θα Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή –
Αληηδεκάξρνπ, ηνλ αξκόδην ππεξεζηαθό παξάγνληα, ηνπο επηθεθαιήο ησλ
δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, είδε ηα
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επί κέξνπο πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ καδί κε ην ηειηθό ζπγθεληξσηηθό θαη ζπλνπηηθό
πξαθηηθό ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ ηδεώλ κε ηίηιν
«ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΓΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΣΔΦΡΩΗ
ΝΔΚΡΩΝ (ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΦΡΩΗ ΟΣΩΝ» θαη έιαβε ππ’ όςηλ όηη ην σο άλσ
ζέκα έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, άκεζε ζρέζε κε ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ
θαη ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ππάξρνπλ πξνζεζκίεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνύλ,
απαηηνύληαη δεκνζηεύζεηο θαη πξέπεη λα νξγαλσζεί έθζεζε ησλ έξγσλ πνπ ππνβιήζεθαλ.
Με ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ.
Μαλέηαο Ισάλλεο, Κνιιηηζίδαο Αζαλάζηνο θαη Γξεγόξεο Ηιίαο, ελώ θαηά ηελ ςεθνθνξία
νη θ.θ. Φίιηαο Αλδξέαο, Ξπιηάο Θεόδσξνο θαη θηαδαξέζεο ππξίδσλ ςήθηζαλ «θαηά»
θαη νη θ.θ. Νηξίλαηο Θεόδσξνο θαη ηγαιόο Γεώξγηνο δήισζαλ «απνρή», ην ώκα:

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 15.10 ηεο πξνθήξπμεο εγθξίλεη:
 Σα επί κέξνπο πξαθηηθά ηωλ ζπλεδξηάζεωλ καδί κε ην ηειηθό ζπγθεληξωηηθό θαη
ζπλνπηηθό πξαθηηθό ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγωληζκνύ
ηδεώλ κε ηίηιν «ΑΡΥΘΣΕΚΣΟΝΘΚΟ ΔΘΑΓΧΝΘΜΟ ΘΔΕΧΝ ΓΘΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΑΠΟΣΕΦΡΧΗ ΝΕΚΡΧΝ (ΚΑΝ) ΚΑΘ ΑΠΟΣΕΦΡΧΗ ΟΣΧΝ», όπσο απηά
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα απόθαζε.
 Σελ βξάβεπζε
ζπκκεηνρώλ:
1Ο ΒΡΑΒΔΙΟ:
2Ο ΒΡΑΒΔΙΟ :
3Ο ΒΡΑΒΔΙΟ:

ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ησλ παξαθάησ
22240816ΣΤ
11162308AR
80828219YY

Σελ εμαγνξά ησλ παξαθάησ ζπκκεηνρώλ:
Πξώηε εμαγνξά: 11030508ΑΜ
Γεύηεξε εμαγνξά:33311333ΣΣ
Σξίηε εμαγνξά: 00000001ΥΥ
Σελ απνλνκή εύθεκεο κλείαο ρωξίο ρξεκαηηθό βξαβείν ζηηο αθόινπζεο έμη
ζπκκεηνρέο ρσξίο ζεηξά αμηνιόγεζεο:
CA44444444
73017019WE
11177111AZ
SC20102017
42156722KL
99999999FF
Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
Η δηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ έγηλε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηεο
Απόθαζε 26804/2011 Τ.Π.Δ.Κ.Α. «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ
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δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείσλ»,
(ΦΔΚ1427/Β΄/16.06.2011) όπσο ηζρύεη.
θνπόο ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ ήηαλ ε αλαδήηεζε πξσηόηππσλ
ζρεδηαζηηθώλ πξνηάζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κέληξνπ Απνηέθξσζεο
Νεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Απνηέθξσζεο Οζηώλ (ΚΑΟΝ) εληόο ηνπ θνηλσθεινύο ρώξνπ Β32
ηνπ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Γήκνπ Παηξέσλ θαζώο θαη ε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ.
Δπίζεο ζα δηεξεπλεζεί ε αλαβάζκηζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ΚΦ Β32 ηεο πεξηνρήο ΒΙΠΑΒΙΟΠΑ Γήκνπ Παηξέσλ, από άπνςε αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκηθή, αηζζεηηθή,
ιεηηνπξγηθή, ηερληθή θαη πεξηβαιινληηθή..
Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη ν Γήκνο Παηξέσλ θαη ν Γηαγσληζκόο ζα
ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηελ απόθαζε έγθξηζεο δηάζεζεο
πίζησζεο κε Κ.Α. 30.7413.00009.
Η επηηξνπή ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ
Γεκάξρνπ Παηξέσλ πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 Σεύρνο Τ.Ο.Γ.Γ.
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
Η Πξόεδξνο

ΚΑΣΕΡΘΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
- ΘΕΟΔΧΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

Ο Γξακκαηεύωλ

ΘΕΟΔΟΘΟ ΜΟΤΣΑΚΑ

3

ΑΔΑ: 6ΕΔΚΩΞΙ-ΞΞΩ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Σου Ανοικτοφ Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνισμοφ Ιδεών
για το “ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ (ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ» στην Πάτρα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΗΜΑΝΗ ΣΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ.

Η Επιτροπή, προσ διευκόλυνςή τησ, αρίθμηςε επί πλζον με ζνα νζο αριθμό τισ μελζτεσ ςφμφωνα με την
ςειρά αποςφράγιςήσ τουσ
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1ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ – ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ
ηελ Πάηξα, ηε Γεπηέξα 27 Μαΐνπ 2019 θαη ώξα 10.00 π.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Mεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 Σεύρνο Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. µε
αληηθείκελν ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο θαη ηνλ έιεγρν ηεο εκπξόζεζκεο θαη
έγθπξεο ππνβνιήο ηνπο, ζύµθσλα µε ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
Ο δηαγσληζµόο δηελεξγήζεθε ζύµθσλα µε ηελ Απόθαζε 26804/2011 Τ.Π.Δ.Κ.Α., «Νέν Πιαίζην
δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ µειεηώλ µε απνλνµή
βξαβείσλ» (ΦΔΚ 1427Β΄/16.06.2011) θαη ηηο ινηπέο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνύ.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγωληζµνύ ήηαλ νη θάηωζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
θαη ε Γξακκαηέαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνιάθε Διέλε ηνπ Βαζηιείνπ, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ε Δπηηξνπή, επηθπξώλεη ηνλ νξηζκό, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε
ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, σο Πξόεδξνπ ηεο επηηξνπήο ηνπ θνπ Ζιία Κωλζηαληόπνπινπ.
ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάγλσζε ηεο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ εγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ
ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο, θαζώο θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 12.00 µ.µ.
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2ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”
ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΓΚΤΡΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 1 - 26
ηελ Πάηξα, ηε Γεπηέξα 27 Μαΐνπ 2019 θαη ώξα 13.30 π.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Mεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 Σεύρνο Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγωληζµνύ ήηαλ νη θάηωζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
ηελ δεύηεξε ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αζρνινύληαη µε ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ
ζπκκεηνρήο θαη ηνλ έιεγρν ηεο εκπξόζεζκεο θαη έγθπξεο ππνβνιήο ηνπο, ζύµθσλα µε ηνπο όξνπο
ηεο πξνθήξπμεο (άξζξν 15).
Η πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο από ην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
έιεμε ηελ Παξαζθεπή 25 Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ώξα 12.00 µ.µ..
πλνιηθά πξσηνθνιιήζεθαλ 52 ζπκκεηνρέο κειεηώλ. Οη θάθεινη ζπµµεηνρήο παξαδόζεθαλ ζηελ
Δπηηξνπή, ε νπνία ιαµβάλνληαο ππόςε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζµνύ, ειέγρεη ηελ εµπξόζεζµε
θαηάζεζε ηνπο, θαηαγξάθεη ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη αξηζκεί ηνπο ππνβιεζέληεο θαθέινπο
ζπµµεηνρήο. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζην άλνηγµα ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο, από 1 έσο 26
κνλνγξάθνληαο όια ηα επί µέξνπο εληόο απηνύ ζηνηρεία. Σα πνξίζµαηα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο
ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ παξαθάησ επηζπλαπηόµελν Πίλαθα 1.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 17.00 µ.µ.
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ΑΔΑ: 6ΕΔΚΩΞΙ-ΞΞΩ

3ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 27 - 52
ηελ Πάηξα, ηε Γεπηέξα 27 Μαΐνπ 2019 θαη ώξα 17.30 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο

Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζην άλνηγµα ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο, από 27 έσο 52 κνλνγξάθνληαο όια
ηα επί µέξνπο εληόο απηνύ ζηνηρεία θαη αθνινπζεί ν έιεγρόο ηνπο ζύµθσλα µε ηα νξηδόµελα ζηα
άξζξα ηεο πξνθήξπμεο. Σα πνξίζµαηα ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ παξαθάησ
επηζπλαπηόµελν Πίλαθα 1.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 21.00 µ.µ.

4

ΑΔΑ: 6ΕΔΚΩΞΙ-ΞΞΩ

4ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΥΧΡΟ ΑΝΔΓΔΡΖ Κ.Α.Ν
ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 28 Μαΐνπ 2019 θαη ώξα 09.00 π.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
θαη ε Γξακκαηέαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνιάθε Διέλε ηνπ Βαζηιείνπ, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ.
Μεηά από κηά ζύληνκε αλαθνξά ζε Σνπνγξαθηθά ρέδηα θαη Δηθόλεο από ηηο δνξπθνξηθέο ιήςεηο
ηνπ google map ε Δπηηξνπή κεηαβαίλεη ζηνλ πξνβιεπόκελν ρώξν αλέγεξζεο ηνπ Κ.Α.Ν ζην ΒΙΠΑ
Παηξώλ γηα απηνςία ηόζν ζην νηθόπεδν όζν θαη ζηνλ επξύηεξν πεξηβάιινληα δνκεκέλν ρώξν.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 12.30 µ.µ.
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ΑΔΑ: 6ΕΔΚΩΞΙ-ΞΞΩ

5ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

ΠΡΧΣΖ ΔΞΔΣΑΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 28 Μαΐνπ 2019 θαη ώξα 13.30 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο

Η Δπηηξνπή εμεηάδεη αλαιπηηθά όινπο ηνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο, ειέγρνληαο ηηο πξνηάζεηο ζε
ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πνπ δηαηππώλνληαη ζηελ Πξνθύξπμε νύησο, ώζηε λα πξνθξηζεί έλαο
πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο κειεηώλ ζην επόκελν ζηάδην θαη λα απνθιεηζζνύλ απηέο πνπ δελ ηα
ηθαλνπνηνύλ.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 17.00 µ.µ
.
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ΑΔΑ: 6ΕΔΚΩΞΙ-ΞΞΩ

6ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΞΔΣΑΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 28 Μαΐνπ 2019 θαη ώξα 17.30 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
Η Δπηηξνπή ζπλερίδεη ηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ειέγρνληαο ηηο πξνηάζεηο ζε
ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πνπ δηαηππώλνληαη ζηελ Πξνθύξπμε νύησο ώζηε λα πξνθξηζεί έλαο
πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο κειεηώλ ζην επόκελν ζηάδην θαη λα απνθιεηζζνύλ απηέο πνπ δελ ηα
ηθαλνπνηνύλ.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 21.00 µ.µ.
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7ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

1ε ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 11 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 09.30 π.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
θαη ε Γξακκαηέαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνιάθε Διέλε ηνπ Βαζηιείνπ, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ.
Η Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππόςε ην ζύλνιν ησλ θαθέισλ πνπ εμέηαζε θαηά ηηο δύν πξνεγνύκελεο
ζπλεδξηάζεηο, θαη µεηά από θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεµάησλ θαη µεηνλεθηεµάησλ θάζε µειέηεο,
θαζώο θαη ζπγθξηηηθή επαλεμέηαζε ησλ έξγσλ επηιέγεη 39 από ηα 52 έξγα γηα λα ζπλερίζνπλ ζηελ
θξίζε ηεο επόκελεο θάζεο. Σα έξγα ηα νπνία δελ πξνθξίλνληαη είλαη ηα:
11. 24011303GI
16. 10502422BA
20. 70C0118M11
21. 19551003BS
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26. 26150710AA
27. 12345678LA
39. 08032001dg
40. 0021SD4007
42. 18110121AA
44. 72648513KT
49. 01003000ΙΙ
50. 15843F8H67
Η δηαηύπσζε θξίζεσλ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή
έθζεζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ηειηθό ζπγθεληξσηηθό θαη ζπλνπηηθό πξαθηηθό.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 12.30 µ.µ.

8ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

2ε ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 11 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 13.30 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
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4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
Μεηά από ηελ πξώηε θάζε εμέηαζεο ησλ έξγσλ ε Δπηηξνπή ζπλερίδεη ηελ αμηνιόγεζε θαη επηιέγεη
30 από ηα 39 ελαπνκείλαληα έξγα, ηα νπνία πξνρσξνύλ ζηελ θξίζε ηεο επόκελεο θάζεο. Σα έξγα
ηα νπνία δελ πξνθξίλνληαη είλαη ηα:
10. 40408408KI
12. 24062402ZM
14. 7654U0193R
15. 33337793EB
17. R42508210V
18. 01199373PA
22. A0711M1004
29. 19850906SA
47. 00000008OO
Η δηαηύπσζε θξίζεσλ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή
έθζεζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ηειηθό ζπγθεληξσηηθό θαη ζπλνπηηθό πξαθηηθό.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 17.00 µ.µ.

9ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

3ε ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 11 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 17.30 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
10
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1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
Μεηά από ηελ πξνεγνύκελε εμέηαζε ησλ έξγσλ ε Δπηηξνπή ζπλερίδεη ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε
θαη επηιέγεη 23 από ηα 30 ελαπνκείλαληα έξγα ηα νπνία πξνρσξνύλ ζηελ θξίζε ηεο επόκελεο
θάζεο. Σα έξγα ηα νπνία δελ πξνθξίλνληαη είλαη ηα:
3. 19881992GS
4. 25922119AZ
6. 44688489GI
30. 21241991FF
38. MK12119513
41. L2S1111111
51. AK72844559
Η δηαηύπσζε θξίζεσλ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή
έθζεζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ηειηθό ζπγθεληξσηηθό θαη ζπλνπηηθό πξαθηηθό.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 21.00 µ.µ.
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10ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

4ε ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηελ Πάηξα, ηελ Σεηάξηε 12 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 09.00 π.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
θαη ε Γξακκαηέαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνιάθε Διέλε ηνπ Βαζηιείνπ, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ.
Αθνινπζώληαο ηελ δηαδηθαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο ε Δπηηξνπή επηιέγεη
16 από ηα 23 ελαπνκείλαληα έξγα ηα νπνία πξνρσξνύλ ζηελ θξίζε ηεο επόκελεο θάζεο. Σα έξγα
ηα νπνία δελ πξνθξίλνληαη είλαη ηα:
5. S20170703P
8. 1102Μ0809Κ
13. MP28021984
19. DE13361410
25. 13012105VM
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46. 11189977PA
52. 00000000ZZ
Η δηαηύπσζε θξίζεσλ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή
έθζεζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ηειηθό ζπγθεληξσηηθό θαη ζπλνπηηθό πξαθηηθό.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 12.30 µ.µ.

11ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

5ε ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηελ Πάηξα, ηελ Σεηάξηε 12 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 13.30 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
ε απηό ην ζηάδην ε Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη όιεο ηηο πξνηάζεηο εμ αξρήο, θαη κεηά από εθηεηακέλε
ζπδήηεζε θαη πξνζεθηηθή ζπγθξηηηθή κειέηε θαη ησλ 52, επηιέγεη 12 σο ηηο αμηνινγόηεξεο γηα ηελ
δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο θξίζεο ηεο βξάβεπζεο. Σα έξγα ηα νπνία δελ πξνθξίλνληαη είλαη ηα:
23. 26050988KS
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33. N00015555A+
35. 13258856KD
36. 7385V26T64
Η δηαηύπσζε θξίζεσλ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή
έθζεζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ηειηθό ζπγθεληξσηηθό θαη ζπλνπηηθό πξαθηηθό.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 17.00 µ.µ.

12ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

6ε ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηελ Πάηξα, ηελ Σεηάξηε 12 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 17.30 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο

Η Δπηηξνπή κεηά από ζπγθξηηηθή εμέηαζε πξνηείλεη νκόθσλα ηελ απνλνκή εύθεκεο κλείαο ρσξίο
ρξεκαηηθό βξαβείν ζηα αθόινπζα έμη έξγα ρσξίο ζεηξά αμηνιόγεζεο:
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1. CA44444444
9. 73017019WE
24. 11177111AZ
31. SC20102017
32. 42156722KL
37. 99999999FF
Η δηαηύπσζε θξίζεσλ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή
έθζεζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ηειηθό ζπγθεληξσηηθό θαη ζπλνπηηθό πξαθηηθό.
Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 21.00 µ.µ.
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13ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

7ε ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηελ Πάηξα, ηελ Πέκπηε 13 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 09.00 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
θαη ε Γξακκαηέαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνιάθε Διέλε ηνπ Βαζηιείνπ, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Λνγηζηηθνύ.
Η Δπηηξνπή πξνηείλεη νκόθσλα ηελ εμαγνξά ησλ αθόινπζσλ ηξηώλ έξγσλ, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη
ζύκθσλα κε ηηο ςήθνπο πνπ έιαβαλ: 11030508ΑΜ (πέληε ςήθνη), 33311333ΣΣ (ηέζζεξηο ςήθνη),
00000001ΥΥ (ηξεηο ςήθνη).
Πξώηε εμαγνξά:

48. 11030508ΑΜ

Γεύηεξε εμαγνξά:

7. 33311333ΣΣ

Σξίηε εμαγνξά:

2. 00000001ΥΥ

Η δηαηύπσζε θξίζεσλ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο θαθέινπο ζπκκεηνρήο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή
έθζεζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ηειηθό ζπγθεληξσηηθό θαη ζπλνπηηθό πξαθηηθό.
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Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 12.30 µ.µ.

14ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

8ε ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ηελ Πάηξα, ηελ Πέκπηε 13 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 13.30 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
Η Δπηηξνπή πξνηείλεη γηα βξάβεπζε ηα αθόινπζα ηξία έξγα: 22240816ΣΤ, 11162308AR,
80828219YY.
Μεηά από ςεθνθνξία γηα ην πξώην βξαβείν, ε κειέηε αξ. 22240816ΣΤ ιακβάλεη ηξείο ςήθνπο (Β.
Βαληαξάθεο, Α. Γακαιά, Α. Κιεηδσλάο), ελώ ε κειέηε αξ. 11162308AR ιακβάλεη δύν ςήθνπο (Γ,
Αλησλίνπ, Η. Κσλζηαληόπνπινο).
ηε ζπλέρεηα κεηά από ςεθνθνξία γηα ην δεύηεξν βξαβείν, ε κειέηε αξ. 11162308AR ιακβάλεη
ηξεηο ςήθνπο (Γ. Αλησλίνπ, Α. Κιεηδσλάο, Η. Κσλζηαληόπνπινο), ελώ ε κειέηε αξ. 80828219YY
ιακβάλεη δύν ςήθνπο (Β. Βαληαξάθεο, Α. Γακαιά).
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υνεπώσ τα βραβεία κατατάςςονται ωσ εξήσ:

1Ο ΒΡΑΒΔΙΟ:

34. 22240816ΣΤ:

2Ο ΒΡΑΒΔΙΟ :

43. 11162308AR:

3Ο ΒΡΑΒΔΙΟ:

45. 80828219YY:

Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 17.00 µ.µ.
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15ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ηνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγωληζκνύ Ηδεώλ
«ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ
(ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ ”

ΑΝΟΗΓΜΑ ΦΑΚΔΛΧΝ ΒΡΑΒΔΤΜΔΝΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ηελ Πάηξα, ηελ Πέκπηε 19 Ηνπλίνπ 2019 θαη ώξα 17.30 κ.µ., ζηνλ εκηώξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ
Μεγάξνπ Πάηξαο, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ «Αξρηηεθηνληθνύ
δηαγωληζκνύ ηδεώλ γηα ην Kέληξν Aπνηέθξωζεο Nεθξώλ (ΚΑΝ) θαη Aπνηέθξωζεο Oζηώλ»,
ε νπνία ζπγθξνηήζεθε µε ηελ ππ’ αξηζµ. 783/14241/01-03-2019 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ
πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ κε Αξ. Φύιινπ 129 ΣΔΤΥΟ Τ.Ο.Γ.Γ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξόληεο από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή Γηαγσληζµνύ ήηαλ νη θάησζη:
1 Κωλζηαληόπνπινο Ζιίαο ηνπ Βαζηιείνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, νξηζκέλνο από ηελ
δηνξγαλώηξηα αξρή «εθ ησλ πξνζσπηθνηήησλ»
2 Αληωλίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν
Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
3. Γακαιά Αλδξνκάρε ηνπ Αξηζηείδε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, ειεύζεξε επαγγεικαηίαο,
ηαθηηθό κέινο, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ
4. Κιεηδωλάο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,
επαγγεικαηίαο, επηιαρώλ, σο θξηηήο από ηνλ Καηάινγν Κξηηώλ ηνπ ΤΠΔΚΑ

ειεύζεξνο

5. Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο ηνπ ώδνληνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, σο εθπξόζσπνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο
Η Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο ησλ βξαβεπζεηζώλ ζπκκεηνρώλ, δηαπηζηώλεη θαη
θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ (κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά), ειέγρνληαο ηα
πηζηνπνηεηηθά πνπ εμαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό.
Βξαβεία
34. 22240816ΣΤ:

1Ο ΒΡΑΒΔΗΟ

ηπιηαλόο – Δπακεηλώλδαο Αλδξηθόπνπινο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 33,33 %
Κωλζηαληίλνο Γξίβαο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 33,33 %
Αιεμάλδξα ηξάηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 33,33 %
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πλεξγάηεο: Ξελνθώλ Κέθθνο, θνηηεηήο Αξρηηεθηνληθήο ρσξίο πνζνζηό

43. 11162308AR: 2Ο ΒΡΑΒΔΗΟ
Ballarin Marco, Δγγεγξακκέλνο ζηνλ ζύιινγν αξρηηεθηόλσλ «Ordine degli Architetti della Provincia
di Venezia” 25 %
Tornieri Stefano, Δγγεγξακκέλνο ζηνλ ζύιινγν αξρηηεθηόλσλ «Ordine degli Architetti della
Provincia di Venezia” 25 %
Triches Massimo, Δγγεγξακκελνο ζηνλ ζύιινγν αξρηηεθηόλσλ «Ordine degli Architetti della
Provincia di Venezia” 25 %
Λάδαξε Δπγελία, Απόθνηηε ηεο ζρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ
Πνιπηερλείνπ 25 %

45. 80828219YY:

3Ο ΒΡΑΒΔΗΟ

Γαβξηήινγινπ Μαγδαιελή, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 35 %
Κόηζαξε Γεωξγία, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 30 %
θνηαξά Υξπζάλζε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 35 %

Δμαγνξέο
48. 11030508ΑΜ:

1ε ΔΞΑΓΟΡΑ

Θενθιήο Καλαξέιεο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 100 %
πλεξγάηεο
Γεωξγνύια Μαξία Διέλε, θνηηήηξηα αξρηηεθηνληθήο
Καλαξέιε Αλαζηαζία, θνηηήηξηα αξρηηεθηνληθήο
Κωλζηαληηλίδε Μάλεζε Μαξία Δηξήλε, θνηηήηξηα αξρηηεθηνληθήο
Μπαιαηζνύθαο Αξγύξεο, θνηηεηήο αξρηηεθηνληθήο
Δηδηθνί ζπλεξγάηεο
Κνληνθώζηαο Κωλζηαληίλνο, αξρηηέθησλ κεραληθόο
ηεθαλάθεο Κπξηαδήο, πνιηηηθόο κεραληθόο
Σζαγθξαζνύιεο Αξηζηείδεο, δξ θπζηθόο θηηξηαθνύ πεξηβάιινληνο

7. 33311333ΣΣ:

2ε ΔΞΑΓΟΡΑ
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Γεκόπνπινο Γεώξγηνο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 100 %

2. 00000001ΥΥ:

3ε ΔΞΑΓΟΡΑ

Κόθθα Άλλα, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 100 %
ύκβνπινη κειέηεο
Σζηξάθε νθία, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο
Κόθαο Γεκήηξεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο
Εόκπνιαο Υξήζηνο, Ηιεθηξνιόγνο/Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
πλεξγάηεο
Νηάξρνο Παλαγηώηεο, Πηπρηνύρνο Αξρηηεθηνληθήο
Γαθεξέξα Γεωξγία, Πηπρηνύρνο Αξρηηεθηνληθήο
Σδαλεηόπνπινο Σδαλέηνο, Πηπρηνύρνο Αξρηηεθηνληθήο

Δύθεκεο κλείεο (ρωξίο ρξεκαηηθό βξαβείν) ρωξίο ζεηξά αμηνιόγεζεο:
1. CA44444444
Βξαλά Κπξηαθή, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 25 %
Γθηόθαο Παλαγηώηεο, θνηηεηήο Αξρηηεθηνληθήο 25 %
Πάζηξα Διεάλα, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 25 %
ηγάιαο Φνίβνο, Απόθνηηνο ηεο ζρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ
Πνιπηερλείνπ 25 %

9. 73017019WE
Μαξηηγόπνπινο Αιέμαλδξνο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 25 %
Γελδξηλόο ηαύξνο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 25 %
Καπξάλεο Κωλζηαληίλνο, Απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηεο Πνιπηερληθήο
ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο 25 %
Λάζπαο Θενράξεο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 25 %
Παιάζθαο Άγγεινο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 0 %
Κνζκά Αλζή, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 0 %

21

ΑΔΑ: 6ΕΔΚΩΞΙ-ΞΞΩ

24. 11177111AZ
Βνδάλε Αξηάδλε, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 60 %
Βνπηνπθηαλάθεο Πεηξόπνπινο Κωλζηαληίλνο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 40 %
πλεξγάηεο
Νηθνιαθέαο ωηήξηνο, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο ΔΜΠ
Πειαβάθε Άληξεα, Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο ΔΜΠ

31. SC20102017
Κωζηνπνύινπ Γεωξγία, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 33,33 %
Πεξξάθεο Γηώξγνο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 33,33 %
θνπινύδε Άξηεκηο, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 33,33 %

32. 42156722KL
Η ζπκκεηνρή δελ πεξηείρε θάθειν απνζθξάγηζεο

37. 99999999FF
Η ζπκκεηνρή δελ πεξηείρε θάθειν απνζθξάγηζεο

Η ζπλεδξίαζε νινθιεξώλεηαη ζηηο 21.00 µ.µ.
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ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Σου Ανοικτοφ Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνισμοφ Ιδεών
για το “ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ (ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ»
στην Πάτρα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΗΜΑΝΗ ΣΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ.
Η Επιτροπι, προσ διευκόλυνςι τθσ, αρίκμθςε επί πλζον με ζνα νζο αρικμό τισ
μελζτεσ ςφμφωνα με τθν ςειρά αποςφράγιςισ τουσ
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1Η ΦΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Μετά από τθν αρχικι εξζταςθ των ζργων θ επιτροπι επιλζγει 39 από τα 52 ζργα τα
οποία προχωροφν ςτθν κρίςθ τθσ επόμενθσ φάςθσ. Σα ζργα τα οποία δεν
προκρίνονται ςε αυτι τθν φάςθ είναι τα:
11. 24011303GI
16. 10502422BA
20. 70C0118M11
21. 19551003BS
26. 26150710AA
27. 12345678LA
39. 08032001dg
40. 0021SD4007
42. 18110121AA
44. 72648513KT
49. 01003000ΙΙ
50. 15843F8H67
11. 24011303GI
Μια πρόταςθ με ιςχυρι κτθριακι παρουςία και αυςτθρότθτα περιγράμματοσ. Καλι
προςπάκεια κεωρθτικισ αιτιολόγθςθσ και διαφοροποίθςθσ των εννοιϊν και
μορφολογικϊν ςτοιχείων που κα μποροφςαν να τισ αποδϊςουν. Οι εξαναγκαςμζνεσ
γραμμζσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ ιδζασ όμωσ, δθμιουργοφν λειτουργικζσ αγκυλϊςεισ
ςτον εςωτερικό χϊρο, περιορίηουν τθν ευελιξία των κινιςεων και των πικανϊν
αναγκαίων αλλαγϊν και δεν επιτρζπουν τθν ξεκάκαρθ ζκφραςθ τθσ ιδζασ. Επίςθσ,
λόγω αντικρουόμενων μορφολογικϊν ςτοιχείων, και τθσ απουςίασ περιμετρικισ
διαμόρφωςθσ και μικρισ ςχζςθσ με το ευρφτερο τοπίο, δεν αποδίδεται επαρκϊσ ο
απαιτοφμενοσ χαρακτιρα τθσ πνευματικότθτασ του χϊρου.
16. 10502422BA
Η πρόταςθ ιεραρχεί ωσ ςθμαντικότερο ςτοιχείο τθσ ςφνκεςθσ τθν παρουςία ενόσ
κτθρίου μζςα ςτο τοπίο. Ενϊ υλοποιοφνται οι ςχετικζσ απαιτιςεισ δεν
αναπτφςςεται ζνασ διάλογοσ με το φπαικρο. Σο κτιριο αποτελεί μία κατ’ αρχιν
ενδιαφζρουςα επεξεργαςία ενόσ όγκου με τριγωνικζσ εςοχζσ με τισ γωνίεσ, ςε
κάτοψθ και τομι, που όμωσ υπερβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των μορφϊν όταν αυτζσ
εφαρμόηονται ςτθν τομι και ςτθν όψθ. Επίςθσ, προκφπτουν κάποιεσ
δυςλειτουργίεσ ςτον εςωτερικό χϊρο που δεν επιτρζπουν τθν απαιτοφμενθ
ευελιξία. Η θχθρι αλλά μονοςιμαντθ παρουςία του ςυνολικά δεν αρμόηει ςτθν
επιδιωκόμενθ πνευματικότθτα του ςυγκροτιματοσ.
20. 70C0118M11
Η πρόταςθ επιχειρεί να προκρίνει τθ ςθματοδότθςθ του ςτοιχείου τθσ καφςθσ ωσ
του κυρίαρχου ςτοιχείου που επιβάλλεται ςτθ μορφολογία και αποτελεί το
ςφμβολο του Αποτεφρωτθρίου. Επίςθσ, διακζτει μια ξεκάκαρθ άποψθ για τον
υπαίκριο χϊρο, ο οποίοσ παραμζνει απομακρυςμζνοσ. Μπορεί να κεωρθκεί ςαν
κετικι ανταπόκριςθ ςτθ χριςθ (καφςθ), όμωσ οι διεμβολιςμοί δομικϊν μορφϊν
επιβαρφνουν πολφ τθν ςφνκεςθ, ενϊ μικρι παραμζνει θ ςχζςθ του εςωτερικοφ με
τθ διαμόρφωςθ. Η κεαματικι αντιμετϊπιςθ τθσ πρόταςθσ, όπωσ φαίνεται από τισ
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απεικονίςεισ, προδίδει δομικά κζματα αντίλθψθσ τθσ κλίμακασ που αφαιροφν από
τθν αρχικι ιδζα τθ βαρφτθτά τθσ. Η μνθμειακότθτα προςπακεί να αποδοκεί με
ςτοιχεία του ςυνόλου και παρόλο που υπάρχει ςαφισ πρόκεςθ για διαχωριςμό των
λειτουργιϊν, τα ενοποιθτικά ςτοιχεία είναι μάλλον αδφναμα για να το επιτφχουν.
21. 19551003BS
Θετικι θ ειςιγθςθ για ςφςτθμα εξάχνωςθσ τθσ ςωροφ χωρίσ καφςθ. Ενδιαφζρων ο
προβλθματιςμόσ για τθ χριςθ ςυμβόλων μζςω των οποίων θ τζχνθ προςεγγίηει το
κάνατο. Η ςφνκεςθ με τα προτεινόμενα ςτοιχεία / γεωμετρικά ςφμβολα και ο
υπαίκριοσ χϊροσ δεν προςφζρουν ιδιαίτερθ ποιότθτα και γενικά θ όλθ εικόνα του
ςυγκροτιματοσ δεν παρουςιάηει αρχιτεκτονικζσ αρετζσ και δεν αποπνζει
πνευματικότθτα και μνθμειακότθτα. Ατελισ θ τεχνικι ζκκεςθ, δεν αναπτφςςονται
οι λειτουργικζσ επιλογζσ ςτθν οργάνωςθ των χϊρων και των ενοτιτων.
Δυςλειτουργικι θ ςχζςθ αίκουςασ αναμονισ και αίκουςασ τελετϊν, χωρίσ τουσ
απαιτοφμενουσ ενδιάμεςουσ χϊρουσ, ειδικά τθσ ειςόδου.
26. 26150710AA
Σο κτίριο κατζχει μεγάλθ επιφάνεια ςτο οικόπεδο και επί πλζον και κεντρικι κζςθ,
με αποτζλεςμα να μθν απομζνει ικανοποιθτικόσ υπαίκριοσ χϊροσ, ο οποίοσ
μάλιςτα ςχεδιαςτικά παρουςιάηεται και εντελϊσ ανεπεξζργαςτοσ. Αμθχανία ςτθ
ςφνκεςθ τθσ πρόταςθσ, χϊροι χωρίσ ιεράρχθςθ, αίκουςεσ επί πλζον των
ηθτουμζνων, υπερβολικι θ ζμφαςθ ςτο τμιμα του αποτεφρωτιρα. Υφοσ κτιρίου
που παραπζμπει ςε μεγάλθ βιοτεχνικι εγκατάςταςθ.
27. 12345678LA
Η πρόταςθ παρουςιάηει ενδιαφζρον ωσ προσ τθ λειτουργικι οργάνωςθ του ίδιου
του κτθρίου όμωσ υπάρχει μικρι πρόνοια για τθ ςχζςθ του με τον υπαίκριο χϊρο. Η
μορφολογία του κτθρίου κεωρείται πωσ δεν ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν
γαλινθσ και περιςυλλογισ, παραπζμποντασ ςε κτιρια άλλθσ χριςθσ.
28. 22022911TX
Αξιόλογο ςτοιχείο τθσ πρόταςθσ αποτελεί θ λιτότθτα των δομικϊν και
μορφολογικϊν τθσ χαρακτθριςτικϊν. Χωρίσ ιδιαίτερθ επεξεργαςία οι υπαίκριοι
χϊροι. Σόςο θ προςπάκεια παρουςίαςθσ του άπλετα φωτιςμζνου εςωτερικοφ
χϊρου (χωρίσ νφξεισ μυςταγωγικισ ατμόςφαιρασ), όςο και θ προτεινόμενθ
μορφολογία του κτίςματοσ παραπζμπει εφκολα ςε κτίρια άλλων χριςεων και δεν
ςυνάδει με τθ ηθτοφμενθ πνευματικότθτα του χϊρου.
39. 08032001dg
Εχει δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ διαμόρφωςθ του υπαίκριου χϊρου, με επί
μζρουσ ενότθτεσ και διαδρομζσ. Η αξία του εξωτερικοφ αυτοφ χϊρου ςε
ςυνδυαςμό με το ςχετικά μικρό αποτφπωμα του ίδιου του κτθρίου προςδίδουν το
ενδιαφζρον ςτο ςφνολο. Ομωσ ςτθν κάτοψθ παρατθροφνται διάφορα κζματα, που
δεν ζχουν επιλυκεί ικανοποιθτικά, όπωσ ο χϊροσ ειςόδου, με πολλαπλζσ
κατευκφνςεισ κινιςεων ςυγγενϊν, θ μθ ιεράρχθςθ των πορειϊν εντόσ του κτιρίου,
θ μικρι επιφάνεια των υπθρεςιακϊν χϊρων, κ.α. Σο κτιριο ςαν παρουςία είναι
αδιάφορο με γενικότερα μορφολογικά χαρακτθριςτικά που κρίνεται ότι δεν
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αρμόηουν ςτθ προβλεπόμενθ χριςθ. Η επεξεργαςία τθσ πρόταςθσ παρουςιάηει
ελλείψεισ.
40. 0021SD4007
Η πρόταςθ δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν οργάνωςθ του τοπίου ςε ςχζςθ με το κτιριο
και αυτό είναι ζνα ιδιαίτερα κετικό χαρακτθριςτικό. Η επεξεργαςία τθσ
λειτουργικισ οργάνωςθσ του ίδιου του κτθρίου όμωσ υπολείπεται τθσ αξίασ που
ζχει δοκεί ςτθ διαμόρφωςθ του υπαίκριου χϊρου.
42. 18110121AA
Κρίνεται ενδιαφζρουςα θ προςπάκεια κεϊρθςθσ τθσ ςπείρασ ωσ κεντρικισ ιδζασ
τθσ πρόταςθσ, όμωσ, πζραν τθσ ανάγνωςισ τθσ ςτθν τριςδιάςταςθ απεικόνιςθ του
ςυνόλου, θ υλοποίθςθ αυτισ τθσ ιδζασ ςτο εςωτερικό δεν γίνεται εφκολα αντιλθπτι
και γενικότερα ςτο χϊρο παρουςιάηεται αμιχανθ, χωρίσ επιτυχία. Σο κτιριο
καταλαμβάνει μεγάλθ επιφάνεια του οικοπζδου και περιορίηει ςθμαντικά τουσ
υπαίκριουσ χϊρουσ, που δεν ζχουν ιδιαίτερεσ ποιότθτεσ.
44. 72648513KT
Η προςπάκεια απόδοςθσ μιασ ςυμβολικισ διάςταςθσ ςτθ ςφνκεςθ του κτθρίου ζχει
ενδιαφζρον. Οι χαράξεισ, το ςχιμα και θ κζςθ του κτθρίου, κακϊσ και θ οργάνωςθ
των εξωτερικϊν όψεων αποτελοφν κετικά ςτοιχεία. Η επεξεργαςία όμωσ τθσ
πρόταςθσ ωσ προσ τα ειδικότερα ςτοιχεία τθσ, όπωσ θ υλικότθτα και τα ποιοτικά
χαρακτθριςτικά των επιμζρουσ χϊρων, κρίνεται ανεπαρκισ.
49. 01003000ΙΙ
Η πρόταςθ επεξεργάηεται επιτυχϊσ τθν ςχζςθ του κτθρίου με τον περιβάλλοντα
χϊρο. Ωςτόςο, οι πολφ αυςτθρζσ γεωμετρικζσ χαράξεισ ςτεροφν τθν ςφνκεςθ από
ςτοιχεία πρωτοτυπίασ. Ατυχϊσ το βάροσ τθσ επεξεργαςίασ ςε ότι αφορά τα ποιοτικά
χαρακτθριςτικά του χϊρου εμφανίηεται μόνο ςτισ τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ ενϊ
απουςιάηει μια ευκρινϊσ αντιλθπτι κάτοψθ, οι δε όψεισ και τομζσ είναι ελλιπείσ.
50. 15843F8H67
Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ λειτουργικι οργάνωςθ τθσ πρόταςθσ, χωρίσ όμωσ να
γίνεται αντιλθπτι θ υλικότθτα του κτθρίου. Ανεπιτυχισ κρίνεται θ αντιμετϊπιςθ τθσ
ςχζςθσ του κτθρίου με τον υπαίκριο χϊρο. υνολικά δεν προκφπτει με ςαφινεια ο
χαρακτιρασ και θ ιδιαίτερθ ταυτότθτα του κτθρίου, που να αποδίδει τθν
πνευματικότθτα του χϊρου και τθσ τελετουργικισ του διάςταςθσ.
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2Η ΦΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Μετά από τθν πρϊτθ φάςθ εξζταςθσ των ζργων θ επιτροπι επιλζγει 30 από τα 39
εναπομείναντα ζργα τα οποία προχωροφν ςτθν κρίςθ τθσ επόμενθσ φάςθσ. Σα ζργα
τα οποία δεν προκρίνονται ςε αυτι τθν φάςθ είναι τα:
10. 40408408KI
12. 24062402ZM
14. 7654U0193R
15. 33337793EB
17. R42508210V
18. 01199373PA
22. A0711M1004
29. 19850906SA
47. 00000008OO
10. 40408408KI
Η πρόταςθ διακζτει μια ευπρόςδεκτθ ελαφρότθτα και φωτεινότθτα. Σο κτιριο
παρουςιάηεται ςαν μία εφιμερθ καταςκευι, που περιβάλλεται από ζναν ευχάριςτο
κιπο. Ο εςωτερικόσ χϊροσ είναι ςυμπυκνωμζνοσ και πολφ απλόσ ςτθν επιλογι των
υλικϊν, όχι όμωσ χωρίσ επιπτϊςεισ ςτθ ςυνολικι εντφπωςθ. το περιβάλλοντα
εξωτερικό χϊρο δεν περιλαμβάνονται άλλεσ λειτουργικζσ ενότθτεσ και ζνα
δυςανάλογα μεγάλο τμιμα του αφιερϊνεται ςτθν ελεφκερθ διαμόρφωςθ, χωρίσ το
υπόλοιπο να ζχει ιδιαίτερθ ςχζςθ με το κτιριο. Η πρόταςθ παρουςιάηει ζνα λιτό και
χωρίσ βαρφτθτα οικοδόμθμα. Ενϊ ζχει ποιότθτεσ και πρωτοτυπία, κεωρικθκε πωσ
θ ςυνολικι ςφνκεςθ δεν μπορεί να εκφράςει τον απαιτοφμενο ςυμβολιςμό μζςα
ςτο δεδομζνο άμεςο περιβάλλον που προτείνει, αλλά και ςτο ευρφτερο τοπίο.
12. 24062402ZM
Καλι προςπάκεια οργάνωςθσ των λειτουργικϊν ενοτιτων και δθμιουργίασ χϊρων
με μία ιδιαίτερθ εςωτερικότθτα. Πρόκειται για μια επεξεργαςμζνθ ιδζα με
διαφορετικζσ ποιότθτεσ υπαίκριων διαμορφϊςεων και ςχζςεων με τα όρια του
οικοπζδου, που όμωσ παραμζνουν εξοςτρακιςμζνοι και με περιοριςμζνθ, χωρίσ
οργανικι ςφνδεςθ με το εςωτερικό. Η πρόταςθ επίςθσ δίνει τθν αίςκθςθ μιασ
μνθμειακότθτασ, ζντονα όμωσ αποτρεπτικισ, τόςο λόγω τθσ υλικότθτασ τθσ όςο και
λόγω τθσ ςυνολικισ μορφοπλαςίασ. Επιδιϊκοντασ να ξεχωρίςει με τθ μορφι του,
παραπζμπει ατυχϊσ μάλλον ςε τυπολογίεσ αμυντικϊν οχυρϊςεων, που δεν
κρίνονται ικανζσ να αποδϊςουν τθν απαραίτθτθ για τθ ςυνκικθ του
Αποτεφρωτθρίου μοναδικότθτα, και ειδικά ςε ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο
περιβάλλον τοπίο.
14. 7654U0193R
Η πρόταςθ ζχει μια ενδιαφζρουςα κυρίωσ διαγραμματικι ανάλυςθ και
αιτιολόγθςθ, με προςπάκεια απόδοςθσ μιασ ιδιαίτερθσ ατμόςφαιρασ κάποιων
επιμζρουσ ενοτιτων. Η κτθριακι επίλυςθ δεν αποδίδει μορφολογικά τθν
ιδιαιτερότθτα τθσ χριςθσ και ενϊ είναι απλι ςαν ςφλλθψθ παρουςιάηει πρόβλθμα
κλίμακασ. Η διάςπαςθ και θ ζλλειψθ ςυνεκτικότθτασ ςυνεχίηεται και ςτθν υπαίκρια
διαμόρφωςθ, φανερϊνοντασ αδυναμία ιεράρχθςθσ τθσ ςθμαςίασ των επιμζρουσ
ενοτιτων. Είναι ςαφζσ πωσ επιδιϊχκθκε θ λειτουργικι διάςπαςθ και θ
5
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διαφοροποίθςθ των ποιοτιτων, όμωσ, θ εικόνα τθσ παρουςίαςθσ δείχνει ζνα
ςφνολο που δεν ζχει βρει τθν τελικι ζκφραςθ ςτθν αναηιτθςθ τθσ πνευματικότθτασ
και ςτο πεδίο του ςυμβολιςμοφ.
15. 33337793EB
Η πρόταςθ διακζτει μια καλι αρχικι ιδζα που προςπακεί να διατάξει τισ
λειτουργίεσ ςε μια περίμετρο θ οποία περικλείει μια αυλι διαςπαςμζνθ ςε
επιμζρουσ χριςεισ. Η επεξεργαςία τθσ επίλυςθσ όμωσ δεν ςυνεχίηει ςτο επίπεδο τθσ
απόδοςθσ των επιμζρουσ ςτοιχείων. Οι ςτοιχειϊδεισ απεικονίςεισ δεν
αναδεικνφουν τισ όποιεσ ποιότθτεσ τθσ πρόταςθσ και υποβακμίηουν τθ ςθμαςία και
τθν ατμόςφαιρα των κφριων χϊρων. Η ιεράρχθςθ που επιχειρείται μζςω
διαφορετικϊν όγκων, ςτροφϊν και ςτεγάςεων, δεν αποδίδεται επαρκϊσ
μορφολογικά και θ κατάλθξθ είναι μια τελικι ενοποίθςθ των διαφορϊν, των υψϊν
και των υλικϊν που αναιρεί τθν αρχικι ιδζα για τθ διαφοροποιθμζνθ διάταξθ. Σο
αυςτθρό εξωτερικό περίβλθμα δεν αποδίδει επαρκϊσ τθ χριςθ για τθν οποία
προορίηεται και για μνθμειακότθτα ςτο τοπίο, όπωσ προτείνει θ ζκταςι του ςτο
οικόπεδο.
17. R42508210V
Ιδζα που προςπακεί να αποδϊςει ογκοπλαςτικά μία μοναδικι υλικότθτα.
Ενδιαφζρουςα είναι θ τοποκζτθςθ του κτθρίου ζτςι ϊςτε θ είςοδοσ του να γίνεται
ςτο τζλοσ μιασ υπαίκριασ πορείασ. Η ανοικτότθτα αυτισ τθσ δθμόςιασ διαδρομισ
δεν επιτρζπει τθν πικανά επικυμθτι ιδιωτικότθτα. Σο κτιριο αποτελείται από
επιμζρουσ ενότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςε μορφολογικζσ επιλογζσ διαφοροποίθςθσ
με το φψοσ ι το είδοσ τθσ ςτζγαςθσ. Η διάςπαςθ αυτι, που επιχειρείται να
ενοποιθκεί μζςω του υλικοφ, δεν γίνεται με επιτυχία. Σο κτιριο, παρόλθ τθν καλι
λειτουργικι του υπόςταςθ, δεν καταφζρνει να ιεραρχιςει επαρκϊσ τθ ςθμαςία των
κφριων χϊρων και τθσ ειςόδου, ςε ςχζςθ με τουσ βοθκθτικοφσ. Η ςχζςθ του με τον
περιβάλλοντα χϊρο κρίνεται ωσ ουδζτερθ. Εμφανισ είναι θ μθ ςθματοδότθςθ τθσ
ιερότθτασ του χϊρου, όπωσ και θ παράκεςθ των υπαίκριων λειτουργιϊν χωρίσ
ςυνκετικι αιτιολόγθςθ.
18. 01199373PA
Ημιβυκιςμζνο κτίςμα, που πλευρικά καλφπτεται από επιχϊςεισ και παρουςιάηεται
ςαν υπόγεια (χκόνια) κατάβαςθ ςε μια καταςκευι λόφου / τφμβου, τετραγωνικισ
κάτοψθσ, διαμορφωμζνθσ με βακμιδωτά φυτευμζνα επίπεδα. Η ιδζα του τφμβου
δεν ολοκλθρϊνεται με επιτυχία, λόγω τθσ επιλογισ τθσ κζςθσ του κτιρίου ςτθ γωνία
του οικοπζδου. Η εςωτερικι οργάνωςθ πολφ ικανοποιθτικι και ενδιαφζρουςα θ
πρόκεςθ για φυςικό φωτιςμό. Επιχειρείται μνθμειακότθτα, με ςτοιχεία όμωσ που
δεν είναι πρωτότυπα και ενδιαφζροντα, όπωσ θ αρχαιοπρεπισ ταφικι είςοδοσ και
θ κλιμακωτι εμφάνιςθ του λόφου, που παραπζμπουν ςε μνθμεία τθσ αρχαιότθτασ.
αν τελικι εικόνα παραμζνει άτολμο ςτθν διαχείριςθ τθσ πνευματικότθτασ.
22. A0711M1004
Ενδιαφζρουςα πρόταςθ, που διακζτει μια ιδιαίτερθ γεωμετρικι απάντθςθ ςτο
κζμα του διαχωριςμοφ των λειτουργιϊν, με δυο ςτραμμζνα ομοειδι τετράγωνα
που παρατίκενται με ενδιάμεςο ςτεγαςμζνο χϊρο. αφισ διαμόρφωςθ υπαίκριων
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ςτοιχείων ςε άμεςθ ςχζςθ με το κτιριο. Απλι ςφνκεςθ ορκογϊνιων γεωμετριϊν
που είναι όμωσ αναιτιολόγθτα ομοιότροπθ μορφολογικά. Δεν υπάρχει επαρκισ
αίςκθςθ τθσ υλικότθτασ και τθσ ςχζςθσ με τον περιβάλλοντα χϊρο. Επίςθσ, παρόλο
που οι όψεισ του ςυγκροτιματοσ είναι λιτζσ και είναι τοπικά ενδιαφζρουςεσ
(είςοδοσ), ςυνολικά απεικονίηουν μια ζλλειψθ ιεράρχθςθσ και πρωτοτυπίασ των
ςτοιχείων εκείνων που είναι ςθμαντικά ςτθν κλίμακα του τοπίου, και αναγκαία για
τθν ςυμβολικι διάςταςθ τθσ πνευματικότθτασ που απαιτεί το κζμα.
29. 19850906SA
Η νοθματοδότθςθ του χϊρου μζςω τθσ απόδοςθσ ςτθ δομι και τθ μορφι του τθσ
ιδζασ του κφκλου τθσ ηωισ και τθσ ςχζςθσ του με το ςκλθρό όριο του κανάτου και
το μαλακό όριο τθσ ηωισ ζχει ενδιαφζρον, ωςτόςο δεν κρίνεται επιτυχισ θ
υλοποίθςθ αυτισ τθσ ιδζασ με τθν επιλογι για διάςπαςθ ςε δφο επιμζρουσ κτιρια
ςε ςθμαντικά μεγάλθ απόςταςθ το ζνα από το άλλο. Επιπλζον, θ μορφολογικι
επεξεργαςία τθσ αίκουςασ τελετϊν κρίνεται ατελισ.
47. 00000008OO
Κρίνεται αρκετά καλι θ ιδζα τθσ προοπτικισ προσ το κζντρο του κφκλου ενϊ ζνα
ακόμθ κετικό ςτοιχείο είναι θ ιςοτιμία του χϊρου και των λειτουργικϊν του
ενοτιτων. Παρατθρείται ζνασ υπερκορεςμόσ τθσ χριςθσ του κφκλου, με τθν
ανάδειξι του ςε κυρίαρχο μορφολογικό ςτοιχείο. Απουςιάηει ωςτόςο ο
χαρακτθριςμόσ περιςςότερων ιςυχων περιοχϊν – τόπων γαλινθσ και
περιςυλλογισ, κακϊσ θ πρόταςθ είναι υπερςχεδιαςμζνθ ςε όλθ τθν ζκταςθ.
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3Η ΦΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Μετά από τθν προθγοφμενθ εξζταςθ των ζργων θ επιτροπι επιλζγει 23 από τα 30
εναπομείναντα ζργα τα οποία προχωροφν ςτθν κρίςθ τθσ επόμενθσ φάςθσ. Σα ζργα
τα οποία δεν προκρίνονται ςε αυτι τθν φάςθ είναι τα:
3. 19881992GS
4. 25922119AZ
6. 44688489GI
30. 21241991FF
38. MK12119513
41. L2S1111111
51. AK72844559
3. 19881992GS
Η πρόταςθ διακζτει πολλά ‘ποιθτικά’ ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν καφςθ των
νεκρϊν. Πρόκειται για μια πολφ λιτι και ςυμπυκνωμζνθ εναλλακτικι πρόταςθ, όχι
χωρίσ επιπτϊςεισ όμωσ ςτθν παρουςία τθσ ςτο χϊρο. Καλι απόδοςθ μιασ αδρισ
υλικότθτασ. Μικρι ςθμαςία ζχει δοκεί ςτθ διαμόρφωςθ και κυρίωσ ςτθ κζςθ τθσ
ειςόδου ςε ςχζςθ με το άμεςο περιβάλλον. Τπάρχει δυςκολία ςτθν ανάγνωςθ τθσ
κλίμακασ, κακϊσ και προβλιματα ςτθ λειτουργικι διαρρφκμιςθ και ςτισ κινιςεισ.
Δεν αιτιολογείται επαρκϊσ θ χωροκζτθςθ των ενοτιτων ςτο οικόπεδο.
Απουςιάηουν τα ςτοιχεία τθσ πρωτοτυπίασ που κα κακόριηαν τον απαιτοφμενο
χαρακτιρα μνθμειακότθτασ και πνευματικότθτασ.
4. 25922119AZ
Μία ιδιαίτερα απλόχερθ χειρονομία, μινιμαλιςτικισ αιςκθτικισ, όςον αφορά ςτθν
απόδοςθ τθσ υλικότθτασ και τθσ ιδζασ. Καλι προςπάκεια ζχει γίνει με τισ
προτεινόμενεσ φυτεφςεισ. Σο κτιριο περικλείει ζναν φυτευμζνο αφλειο χϊρο, που
όμωσ δεν αποτελεί τθν κατάλλθλθ εκτόνωςθ, αλλά ορίηεται από μεγάλου μικουσ
άξονεσ κυκλοφορίασ. Ο ζντονα επιμικθσ χϊροσ τθσ αίκουςασ τελετϊν δεν βοθκά
ςτθν ςυγκζντρωςθ τθσ πενκοφςασ κοινότθτασ, κακϊσ επιμερίηει και διατάςςει ςε
παράταξθ τουσ πενκοφντεσ. Η πρόταςθ ζχει επιμζρουσ ενδιαφζρουςεσ χωρικζσ
ποιότθτεσ αλλά θ αυςτθρι γεωμετρία του χϊρου δθμιουργεί λειτουργικά
ερωτιματα. Παρά τισ αξιζπαινεσ προκζςεισ το ςυγκρότθμα δεν αποκτά εντζλει τθν
απαιτοφμενθ παρουςία και το ςυμβολικό χαρακτιρα που ηθτείται, εντόσ του
επιβαρυμζνου βιοτεχνικοφ περιβάλλοντοσ.
6. 44688489GI
Τπερβολικά μνθμειακι και αντιςυμβατικι πρόταςθ, με κεωρθτικι ανάπτυξθ
ςχετικά με τον τόπο τθσ καφςθσ-ταφισ ωσ χϊρου εορταςμοφ τθσ ηωισ, που
αναδεικνφει μία ζντονα ςυμβολικι διάςταςθ, μζςω μιασ κεντρικισ πτυχωτισ δομισ,
και τθσ καμινάδασ, θ οποία αποτελεί τθν κορφφωςθ αυτισ τθσ διάταξθσ. Παρόλα
αυτά, θ ‘πζτρα του ίςυφου’, μία ιςχυρι χειρονομία, αδικείται από τθν
πολλαπλότθτα των μορφολογικϊν ςτοιχείων, που ανταγωνίηονται ςε ςθμαςία
μεταξφ τουσ. Λειτουργικά οι χϊροι υποτάςςονται ςε μία ποικιλία δομϊν. Η ανιςυχθ
μορφολόγθςθ κάκε πλευράσ του ςυγκροτιματοσ αντιμετωπίηεται με διαφορετικό
αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, ενδεχομζνωσ παραπζμποντασ ςε κεματικό πάρκο, με
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αποτζλεςμα τθν ζλλειψθ ςυνοχισ και τθν αδυναμία αναγνϊριςθσ μιασ ταυτότθτασ
ωσ χϊρου περιςυλλογισ.
30. 21241991FF
Η πρόταςθ ζχει αρκετά καλι επεξεργαςία ωσ προσ τισ ποιότθτεσ των χϊρων και τθν
υλικότθτα του κτθρίου. Η προςπάκεια ανάδειξθσ του κφκλου ςε κεντρικό
χαρακτθριςτικό τθσ ςφνκεςθσ δεν αντικατοπτρίηεται ςτθν πρόταςθ παρά μόνο ςτθ
δεξαμενι νεροφ, θ οποία παρουςιάηει ενδιαφζρον ςτθν νοτιοδυτικι όψθ τθσ
αίκουςασ τελετϊν. Ενϊ υπάρχουν κάποιεσ ολοκλθρωμζνεσ απεικονίςεισ, το ςφνολο
τθσ ςφνκεςθσ είναι πολυδιαςπαςμζνο και απουςιάηει μια ολοκλθρωμζνθ ταυτότθτα
που να αποδίδει τθ χριςθ και τθν πνευματικότθτα του χϊρου. Τπάρχουν
καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ και πρόβλθμα ςτθν πρόςβαςθ του κοινοφ.
38. MK12119513
Τπάρχουν ενδιαφζροντα μορφολογικά ςτοιχεία και επιμελείσ όψεισ με γλαφυρι
υλικότθτα. Η γεωμετρικι ςφνκεςθ δεν κρίνεται επιτυχισ. Τπάρχει ςυγκζντρωςθ
λειτουργικϊν ςτοιχείων ςτθν είςοδο που κα επιβαρφνουν τθν είςοδο-ζξοδο
επιςκεπτϊν. Προβλθματικι κρίνεται θ κυρίαρχθ κζςθ που αποδίδεται ςτθν περιοχι
ςτάκμευςθσ ςτθν διαμόρφωςθ του υπαίκριου χϊρου.
41. L2S1111111
Πρωτότυπθ θ ιδζα τθσ διαγϊνιασ διάταξθσ του γραμμικά οργανωμζνου κτιρίου
μζςα ςτο οικόπεδο και ενδιαφζρουςα θ ςφλλθψθ που βαςίηεται ςτθ διαδοχι των
ςταδίων του πζνκουσ. Σο φφοσ του, με μεγάλουσ υπζργειουσ ςυμπαγείσ όγκουσ και
τυφλζσ επιφάνειεσ οι οποίεσ μζςω ςχιςμϊν επιτρζπουν τθν διαβακμιςμζνθ είςοδο
του φυςικοφ φωτόσ ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ, γενικά παραπζμπει ςε ιδιαίτερθ
χριςθ και μάλιςτα αυτιν του διαγωνιςμοφ. Η αρχικι ιδζα τθσ ςφγκλιςθσ των
χαράξεων δεν προςφζρει ςτθν λειτουργικι οργάνωςθ, θ οποία αντλεί τθν ςαφινειά
τθσ και τθν δυναμικι τθσ αποκλειςτικά από τθν φπαρξθ του κεντρικοφ άξονα –
διαδρόμου. Η περιοχι των κιπων με τουσ ςυγκλίνοντεσ άξονεσ χαρακτθρίηει πολφ
περιοριςτικά τουσ υπαίκριουσ χϊρουσ.
51. AK72844559
Πρόκειται για μια πολφ ςυμπαγι, υλοποιιςιμθ πρόταςθ. Η αρχικι ιδζα τθσ
αναλογίασ με το ανκρϊπινο ςϊμα και θ τοποκζτθςθ τθσ καφςθσ ςτο κζντρο του
κτθρίου είναι ενδιαφζρουςα και αφαιρετικά υλοποιθμζνθ, αλλά όχι χωρίσ
επιπτϊςεισ ςτθν άνεςθ των εςωτερικϊν χϊρων και των περικλειόμενων υπαίκριων
χϊρων. Η πλάγια είςοδοσ εξυπθρετεί επαρκϊσ. Η ςυνεκτικότθτα που προτείνει είναι
μεν επικυμθτι αλλά αποβαίνει ςε βάροσ τθσ λειτουργίασ και τθσ ςχζςθσ με τον
περιβάλλοντα χϊρο. Τπάρχουν λειτουργικά προβλιματα και προβλιματα κίνθςθσ.
Η κίνθςθ εντόσ του κτθρίου ςυναντά διακοπζσ και ‘επιςτροφζσ’ και δεν αξιοποιεί τα
ποιοτικά τθσ χαρακτθριςτικά, όπωσ φαίνονται ςτισ προοπτικζσ απεικονίςεισ. Σο
κτιριο δεν αναδεικνφει τον τελετουργικό χαρακτιρα που απαιτείται, και αποπνζει
μια αίςκθςθ λιτότθτασ που είναι μάλλον αδφναμθ ςτο ςυγκεκριμζνο βεβαρθμζνο
τοπίο τθσ ΒΙΟΠΑ για να ςθμάνει τθν ιδιαιτερότθτα τθσ χριςθσ.
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4Η ΦΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Μετά από τθν προθγοφμενθ εξζταςθ των ζργων θ επιτροπι επιλζγει 16 από τα 23
εναπομείναντα ζργα τα οποία προχωροφν ςτθν κρίςθ τθσ επόμενθσ φάςθσ. Σα ζργα
τα οποία δεν προκρίνονται ςε αυτι τθν φάςθ είναι τα:
5. S20170703P
8. 1102Μ0809Κ
13. MP28021984
19. DE13361410
25. 13012105VM
46. 11189977PA
52. 00000000ZZ
5. S20170703P
Η αρχικά ευκρινισ χειρονομία τθσ ςφνκεςθσ δφο τεμνόμενων κτθριακϊν ςκελϊν,
αποδεικνφεται αςυνεπισ. Προβλθματικι λειτουργικι οργάνωςθ που δεν διαχωρίηει
ςαφϊσ τισ περιοχζσ του κοινοφ από αυτζσ του προςωπικοφ, οφτε βρίςκεται ςε
αντιςτοιχία με τα δφο ςκζλθ. Η αναντιςτοιχία κάτοψθσ και διακεκριμζνων όγκων
δεν αιτιολογείται νοθματικά, αφινοντασ ωσ προκφπτοντεσ τουσ χϊρουσ των
λειτουργικϊν ενοτιτων. Παρόμοια και οι υπαίκριοι χϊροι, με τθν εξαίρεςθ του
νοτιοανατολικοφ αφλειου χϊρου, αποτελοφν κατάλοιπα τθσ αρχικισ χάραξθσ.
8. 1102Μ0809Κ
Πολφ ενδιαφζρουςα ιδζα με τισ τριγωνικζσ κεκλιμζνεσ επιφάνειεσ
που
δθμιουργοφν τισ ςτεγάςεισ των λειτουργικϊν ενοτιτων του Αποτεφρωτθρίου. Όμωσ
από τθν αρχικι ιδζα που παρουςιάηεται ςτισ μικρζσ αφαιρετικζσ μακζτεσ, ζωσ τισ
τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ υπάρχει μεγάλθ απόκλιςθ. Σο οριηόντιο ςτζγαςτρο
καταςτρζφει τθν δυναμικι ελευκερία των τριγϊνων και θ μθ επεξεργαςία των
απολιξεων τουσ επιτρζπει ςτο ςφνολο να εμφανίηεται ογκϊδεσ και βαρφ. Επίςθσ
όλοι οι απαιτοφμενοι εςωτερικοί χϊροι υποτάςςονται μζςα ςτα επιλεγμζνα
γεωμετρικά ςχιματα. Η ςυνζχεια των υπαίκριων χϊρων, ςυμπεριλαμβανομζνων
και των δωμάτων επιτρζπει τθν αξιοποίθςθ και τθν χριςθ μεγάλθσ ζκταςθσ, κακϊσ
και τθν δυνατότθτα κζαςθσ μακριά από τα υψθλότερα ςθμεία, αν δεν εμποδίηεται
από τα δζντρα του περιβόλου και τα γειτονικά κτίρια.
13. MP28021984
Σο κτίριο, είναι εξ ολοκλιρου βυκιςμζνο μζςα ςτθ γθ, γεγονόσ που ενδζχεται να
επθρεάςει αρνθτικά τθν ιδθ βεβαρθμζνθ ψυχολογικι κατάςταςθ των πενκοφντων.
Προεξζχουν μόνον τα τοιχϊματα που περικλείουν υπαίκριουσ χϊρουσ, τα οποία
ςθματοδοτοφν τθν παρουςία του εξωτερικά και κακορίηουν τθν ταυτότθτα του ωσ
Αποτεφρωτθρίου, με αναφορζσ ςε κυκλικά κρθςκευτικά κτίςματα. Βιοκλιματικά
ικανοποιθτικό αποτελεί μία προςπάκεια για μικρό αποτφπωμα, αν και χρθςιμοποιεί
πλικοσ τοιχίων περιμετρικά. Ωσ προσ τθν λειτουργικι οργάνωςθ απουςιάηει θ
ςαφισ ιεράρχθςθ των χϊρων. Η ελευκερία κινιςεων γφρω από τθν κεντρικι
αίκουςα δυςχεραίνει τθν αναγνωςιμότθτα των διαδρομϊν ςφμφωνα με το
τελετουργικό και επιτρζπει τθν προβλθματικι διαςταφρωςθ των διαφορετικϊν
ομάδων επιςκεπτϊν. Ο κεντρικόσ χϊροσ (αίκουςα τελετϊν) τθσ υπόγειασ ςφνκεςθσ,
που χαρακτθρίηεται από ζνα περίκλειςτο τμιμα με άνοιγμα ςτον ουρανό,
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δθμιουργεί τθν απαιτοφμενθ υποβλθτικι ατμόςφαιρα. Εξωτερικά-επίγεια
προτείνονται υδάτινοσ δακτφλιοσ και υπαίκριοσ φυτευμζνοσ χϊροσ ςτάςθσ και
περιπλάνθςθσ, δυςτυχϊσ όμωσ δεν ζχει δοκεί ςθμαςία ςτθν ςφνδεςθ και τθν
απαιτοφμενθ ςχζςθ των υπαίκριων χϊρων με τουσ κλειςτοφσ.
19. DE13361410
Ορκολογικι οργάνωςθ χϊρων ςε μία επάλλθλθ διάταξθ τετραγϊνων με διακριτζσ
λειτουργίεσ. Η περιμετρικι διάταξθ των αικουςϊν ςε ςχιμα Π αναδεικνφει τθν
κεντρικι αίκουςα τελετϊν. Η πρόταςθ δεν αναδεικνφει μορφολογικά τθν
πνευματικότθτα του Αποτεφρωτθρίου, κυμίηοντασ περιςςότερο τυπολογίεσ
δθμόςιων κτθρίων, μάλλον με ςκλθρό μπρουταλιςτικό χαρακτιρα. Σο κτιριο δεν
ςυνδιαλζγεται με τον περιβάλλοντα υπαίκριο χϊρο, όπωσ απαιτείται.
25. 13012105VM
Μολονότι ιρεμθ, λιτι και ελαφριά ωσ καταςκευι θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ, τελικά θ
παρουςία του κτιςμζνου χϊρου είναι ςυντριπτικι ζναντι του υπαίκριου χϊρου και
δεν αφινει ζνα ςθμαντικοφ μεγζκουσ εξωτερικό χϊρο να λειτουργιςει ωσ τόποσ
περιπλάνθςθσ και περιςυλλογισ. Σο εςωτερικό αίκριο με κυρίαρχο το υδάτινο
ςτοιχείο και θ πρόταςθ για πολλαπλζσ κζςεισ αίκουςασ τελετϊν κακιςτά το ςφνολο
ενδιαφζρον. Τπάρχουν κετικά ςτοιχεία, όπωσ θ επεξεργαςία του εςωτερικοφ φφουσ
των χϊρων, κάποια από αυτά όμωσ, δεν αξιοποιοφνται επαρκϊσ, όπωσ τα ςτοιχεία
καμπυλότθτασ. Η εξωτερικι εικόνα δεν διακζτει τθν ςτιβαρότθτα και τθν
μνθμειακότθτα, που αρμόηει ςτθν προκείμενθ χριςθ.
46. 11189977PA
Η πρόταςθ ζχει ζνα ςαφϊσ μνθμειακό χαρακτιρα και ο ςφγχρονοσ αρκρωτόσ κόλοσ
παραπζμπει ςε κρθςκευτικζσ αναφορζσ. Η απουςία μιασ ςυνολικισ προοπτικισ
άποψθσ τθσ πρόταςθσ όμωσ δεν επιτρζπει τθν πλιρθ και ςαφι κατανόθςθ τθσ
προτεινόμενθσ μελζτθσ. Αποςπαςματικι είναι θ οργάνωςθ των επί μζρουσ
λειτουργικϊν ενοτιτων και θ πρόταςθ δεν γίνεται αντιλθπτι ωσ όλον. Αν και
υπάρχουν πολλζσ ενδιαφζρουςεσ επιμζρουσ ποιότθτεσ, θ παρουςίαςθ παραμζνει
ατελισ και θ πυκνι διαμόρφωςθ τθσ κάτοψθσ, εμπλουτιςμζνθ με πλικοσ μικρϊν
ςτοιχείων, δυςχεραίνει τθν ανάγνωςθ. Οι υπαίκριεσ περιοχζσ δραςτθριοτιτων
εκφράηονται ςτο ςχζδιο με αςφνδετα ςχιματα και υποτυπϊδεισ χαράξεισ. Και ενϊ ο
κφκλοσ που περιβάλλει κτίριο και ‘κιπο’ αποτελεί τόςο ςε επίπεδο ςυμβολιςμοφ,
όςο και ςθματοδότθςθσ τθσ λειτουργίασ, τον ςτόχο τθσ πρόταςθσ, δεν δίνονται
κακόλου πλθροφορίεσ για το πωσ είναι διαμορφωμζνοσ ωσ καταςκευι ςτισ τρεισ
διαςτάςεισ, οφτε ωσ προσ το υλικό του και το χρϊμα του.
52. 00000000ZZ
Η πρόταςθ είναι απλι και ςχετικά λειτουργικι. Διακζτει καλό προςανατολιςμό,
φυςικό φωτιςμό και αεριςμό. Διαχωρίηει ςε επαρκι βακμό τισ λειτουργικζσ
ενότθτεσ. Κρίνεται πωσ δεν ζχει τθν απαραίτθτθ ανταπόκριςθ με τον υπαίκριο χϊρο
ςτθν ζκταςθ του οικοπζδου, κακϊσ και ςτο επίπεδο τθσ ςχζςθσ με το γενικότερο
τοπίο. Παρά τθν μορφολογικι του επεξεργαςία, το κτιριο δεν αποδίδει τθν
ιδιαιτερότθτα τθσ χριςθσ και δεν αποπνζει μια ιδιαίτερθ πνευματικότθτα και
χαρακτιρα.
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5η ΦΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ε αυτό το ςτάδιο θ επιτροπι επανεξετάηει όλεσ τισ προτάςεισ εξ αρχισ, και μετά
από εκτεταμζνθ ςυηιτθςθ και προςεκτικι ςυγκριτικι μελζτθ και των 52, επιλζγει 12
ωσ τισ αξιολογότερεσ για τθν διαδικαςία τθσ τελικισ κρίςθσ τθσ βράβευςθσ. Σα ζργα
τα οποία δεν προκρίνονται ςε αυτι τθν φάςθ είναι τα:
23. 26050988KS
33. N00015555A
35. 13258856KD
36. 7385V26T64
23. 26050988KS
Καλι θ επιλογι τθσ κζςθσ του κτιρίου που αφινει δυτικά τον υπαίκριο χϊρο και
ικανοποιθτικι θ λειτουργικι διάταξθ. Η χριςθ του ζντονου καςτανζρυκρου
χρϊματοσ ςτισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ εξαςφαλίηει τθν ζντονθ παρουςία του
ςυγκροτιματοσ ςτο περιβάλλον τοπίο και το κακιςτά οικειοποιιςιμο. Ομοίωσ θ
χριςθ των οπτόπλινκων ςτο εςωτερικό βοθκά και ςε ςυμβολικό επίπεδο ςτθ
διαχείριςθ του πζνκουσ των επιςκεπτϊν και προςφζρει και ποικιλία διαμόρφωςθσ
οπτικά διαπερατϊν τοιχωμάτων (φωσ για επικοινωνία κ.λπ.). Ο αμφικεατρικόσ
χϊροσ ‘ταφισ’ τθσ τζφρασ αποτελεί μια αξιόλογθ ςφλλθψθ μεν ωσ προσ το μζγεκοσ
και το κοίλο του ςχιμα (που παραπζμπει ςτθ ςυλλογι τθσ τζφρασ), είναι πολφ
ομοιόμορφοσ όμωσ και κουραςτικόσ ςτθν τελικι του παρουςίαςθ. Γενικά οι
κτιριακοί όγκοι και οι υπαίκριεσ διαμορφϊςεισ, ειδικά ςτθ γειντίαςθ των δφο
κυκλικϊν ςχθμάτων, δεν ςυνιςτοφν μια επιτυχι και αρμονικι ςφνκεςθ.
33. N00015555A
Η πρόταςθ ςτθρίηεται ςε μία αξιόλογθ κεωρθτικι ανάλυςθ και εμπεριζχει πολλά
ενδιαφζροντα ςτοιχεία όπωσ τθν τραπεηοειδι εςωτερικι πορεία, για τθν
επιμικυνςθ του χρόνου τθσ διαδρομισ, κακϊσ και τθν παρθγορθτικι παρουςία του
νεροφ, αν και περιοριςμζνου ςε ζνα μικρό ςχετικά τμιμα τθσ υπαίκριασ
διαμόρφωςθσ.
Παρόλα αυτά θ ςφνκεςθ χαρακτθρίηεται από μία υπερβολικά μεγάλθ ανάπτυξθ
ενόσ περίπλοκου ςυγκροτιματοσ. τον αντίποδα, πολφ περιοριςμζνοι είναι οι χϊροι
για τισ λειτουργίεσ τθσ αποτζφρωςθσ, κακϊσ και ο χϊροσ του αναψυκτθρίου και τθσ
υπαίκριασ επζκταςισ του. Τπερςχεδιαςμζνοσ υπαίκριοσ χϊροσ με υψθλά τοιχία
που εμποδίηουν τθν αντίλθψθ του όλου και αντιμετωπίηουν με πολλζσ και
διαφορετικζσ καταςκευζσ και δευτερεφοντεσ χϊρουσ τθν πορεία τθσ ενκφμθςθσ,
λειτουργϊντασ, αντίκετα με τθν πρόκεςθ των μελετθτϊν, μάλλον
αποπροςανατολιςτικά για τουσ επιςκζπτεσ, ίςωσ και αρνθτικά για όςουσ αποηθτοφν
ζναν τόπο γαλινθσ και θρεμίασ.
35. 13258856KD
Ενδιαφζρουςα ςυνκετικι χειρονομία που δθμιουργεί αξιόλογουσ χϊρουσ
εςωτερικά και εξωτερικά. Σο ςχιμα τθσ ζλλειψθσ ςυνιςτά ζνα ιςχυρό ςυμβολικό
περίγραμμα, παρόλα αυτά θ παρεμβολι των μεγάλων τοίχων, θ διχοτόμθςθ και τθν
μετατόπιςθ των καμπυλϊν διαςπά τθν ςυνζχεια τθσ ζλλειψθσ. Επιπλζον, θ
διαδρομι ανάβαςθσ και κακόδου ανάμεςα ςτουσ δφο τοίχουσ ενϊ φαίνεται να
υπόςχεται μια πορεία ςθμαντικι προσ κάποιο ιδιαίτερο χϊρο, απλά ςυνδζει τισ δφο
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πλευρζσ ςαν γζφυρα και δεν εξυπθρετεί κάτι περιςςότερο. Ποικίλεσ άλλεσ
καμπφλεσ χαράξεισ εντόσ του αρχικοφ ςχιματοσ, οι κλίςεισ τμθμάτων τθσ ςτζγαςθσ
κακϊσ και τα ευριςκόμενα ςτθν περιφζρεια κτιριακά προςαρτιματα επιτείνουν τθν
διάςπαςθ του ςχιματοσ και τθσ ζννοιασ τθσ ζλλειψθσ, παράγοντασ ζνα ςχετικά
ογκϊδεσ και ςυγκεχυμζνο αποτζλεςμα, παρά τισ προκζςεισ των μελετθτϊν. Σο
κλωςτρά από τοφβλα αποτελεί μία εξαιρετικι πρόταςθ για τθν ςυγκεκριμζνθ
λειτουργία, με τθν οπτικι διαπερατότθτα και ελαφρότθτα που εξαςφαλίηει, αλλά
και τον ςυμβολικό χαρακτιρα του υλικοφ του. Καλόσ επιμεριςμόσ του υπαίκριου
χϊρου ςε 4 εποχζσ - κιπουσ ενκφμθςθσ με πλοφςια χριςθ του φυςικοφ ςτοιχείου,
αλλά ςχεδιαςτικά άτολμοσ.
36. 7385V26T64
Ενδιαφζρουςα προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ τεχνθτοφ τφμβου με εκτεταμζνθ
επιχωμάτωςθ πάνω και από το κτίςμα-Αποτεφρωτιριο, που αναπτφςςεται μόνον
ςτθν περίμετρο του οικοπζδου, ακολουκϊντασ το ςχιμα του, και με μία λίμνθ
εςωτερικά, ςτο επίπεδο του φυςικοφ εδάφουσ, ςτο μζςον τθσ οποίασ βρίςκεται θ
αίκουςα τελετϊν. Η κυλινδρικι αυτι αίκουςα ςθματοδοτεί ευκρινϊσ το κζντρο τθσ
ςφνκεςθσ. Εν τοφτοισ θ ςχζςθ του περιμετρικά οργανωμζνου κτθρίου με τθν μεγάλθ
πορεία ειςόδου, θ απότμθςθ μζρουσ του κυλίνδρου και ο διαχωριςμόσ του
εδάφουσ (χϊματοσ) από τθν υδάτινθ περιοχι είναι ςυνκετικά αμιχανα. Η ροïκότθτα
τθσ ςυνολικισ διαδρομισ, θ οποία διατρζχει τισ τρεισ πλευρζσ του οικοπζδου, δεν
ολοκλθρϊνεται και διακόπτεται από ενδιάμεςεσ επιςτροφζσ ςε πολφπλοκεσ
γεωμετρικά εςωτερικζσ διατάξεισ που δεν κρίνονται επιτυχθμζνεσ. Η εκτεταμζνθ
όψθ του κτθρίου αναιρεί τθ διαφαινόμενθ προςπάκεια ςχεδιαςμοφ παραγωγισ
μικροφ αποτυπϊματοσ. υνολικά καλι διαμόρφωςθ του φυτευμζνου υπαίκριου
χϊρου.
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6η ΦΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η επιτροπι μετά από προςεκτικι εξζταςθ προτείνει ομόφωνα τα ακόλουκα ζξι ζργα
προσ εφφθμο μνεία, χωρίσ ςειρά αξιολόγθςθσ:
1. CA44444444
9. 73017019WE
24. 11177111AZ
31. SC20102017
32. 42156722KL
37. 99999999FF
1. CA44444444
Η πρόταςθ χαρακτθρίηεται από ζνα λυριςμό που ζχει αποδοκεί με χαρακτθριςτικι
δραματικότθτα, με τθν χριςθ του υδάτινου ςτοιχείου και των ‘ςιωπθλϊν’ μορφϊν
που ςθματοδοτοφν το Αποτεφρωτιριο εξωτερικά. Αν και οι τζςςερισ μονολικικοί
κφβοι ςυνδυάηουν ςτοιχεία μνθμειακότθτασ αλλά και γαλινθσ, θ ζλλειψθ
ανοιγμάτων και άλλων υπζργειων λειτουργιϊν προβάλλει μια δθμόςια παρουςία
μάλλον αποτρεπτικι προσ τθν εξοικείωςθ με το γεγονόσ τθσ απϊλειασ, και δθ για το
πρϊτο Αποτεφρωτιριο τθσ χϊρασ. Η ευπρόςδεκτθ ανάβαςθ μετά τθν τελετουργία
ςτον κιπο, υποβακμίηεται από τθν παρουςία των μεγάλων βιοτεχνικϊν κτιρίων τθσ
ΒΙΟΠΑ που το περιβάλλουν, δθμιουργϊντασ ανεπικφμθτεσ ταυτίςεισ μαηί τουσ.
Τπερβολικι κρίνεται θ μεγάλθ επιφάνεια εκςκαφισ και οι εκτεταμζνοι χϊροι
κυκλοφορίασ για τθν ςτζγαςθ όλων των λειτουργιϊν. Ικανοποιθτικι βιοκλιματικι
λειτουργία, λόγω τθσ υπόγειασ τοποκζτθςθσ. Καλι θ ςφλλθψθ τθσ γενναιόδωρθσ
αίκουςασ-τεφροφυλακίου, εντόσ τθσ οποίασ οργανϊνονται εναλλάξ υποχϊροι
αποτεφρωτθρίων και αικουςϊν τελετϊν. Τπερβολικά μεγάλοσ χϊροσ ειςόδουυποδοχισ που είναι προςβάςιμοσ μόνο μζςω μεγάλου μικουσ κλίμακασ, ενϊ οι
ςωροί μεταφζρονται μόνο με ανελκυςτιρα, και το αναψυκτιριο ταυτίηεται με το
χϊρο αναμονισ ςυγγενϊν. Ο φωτιςμόσ, αν και μυςτθριακόσ και υποβλθτικόσ για
τθν απόδοςθ πνευματικότθτασ, είναι περιοριςμζνοσ και οι χϊροι αρκετά ςκοτεινοί,
μθν παρζχοντασ τθν αίςκθςθ ανάταςθσ για τουσ πενκοφντεσ.
9. 73017019WE
Σο ςυγκρότθμα οργανϊνεται πάνω από το ζδαφοσ, με λιτζσ μορφζσ και ςαφείσ
κατευκφνςεισ που ςυςχετίηονται με τζςςερισ λειτουργικζσ ενότθτεσ. Τδάτινα
ςτοιχεία ςθματοδοτοφν τθν αρχι και το τζλοσ των ςθμαντικϊν αξόνων κίνθςθσ, που
ςυναντϊνται ςτθν μεγάλθ κεντρικι πλατεία τθσ ειςόδου. Η χριςθ του
ςυμπιεςμζνου χϊματοσ, με το χρϊμα και τον ςυμβολιςμό του υλικοφ, δθμιουργεί
ζνα ενδεδειγμζνο περιβάλλον για τουσ επιςκζπτεσ. Πολφ καλι λειτουργικι επίλυςθ,
με μόνο ενδεχόμενο πρόβλθμα ςτθν διαςταφρωςθ κινιςεων προςερχόμενων και
απερχόμενων ομάδων ςτο κεντρικό θμι-ςτεγαςμζνο πυρινα ειςόδου. Καλζσ
μεταβάςεισ από φωτεινζσ ςε ςκοτεινζσ περιοχζσ και αντίςτροφα, αλλά χωρίσ
ιδιαίτερθ ζνταςθ ςε ςχζςθ με τθν τελετουργία. Μία ςυνολικά ιςορροπθμζνθ
πρόταςθ, με ςυνκετικζσ αρετζσ, που απαντά ςτα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ, αλλά
παραμζνει αδφναμθ ςε ότι αφορά τον ιδιαίτερο χαρακτιρα τθσ μνθμειακότθτασ και
τθσ πρωτοτυπίασ που απαιτείται. Δεν αναπτφςςεται κάποια ιδζα για το φφοσ τθσ
νζασ τυπολογίασ του Αποτεφρωτθρίου και πϊσ αυτό κα ςθματοδοτιςει το νζο
περιεχόμενο.
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24. 11177111AZ
Ευκρινισ και δυναμικι ςφνκεςθ που βαςίηεται ςε τζςςερισ άξονεσ, οι οποίοι
επιτρζπουν προςβάςεισ από τρεισ πλευρζσ ςε μία κεντρικι ανοικτι πλατεία, ςε
χαμθλότερθ ςτάκμθ(-6,50). Η ςχετικά διακριτικι παρουςία ςτο τοπίο, δθμιουργεί
τθν αίςκθςθ ενόσ τφπου κτθρίου με ςυμβολικό χαρακτιρα, αλλά χωρίσ ζντονα και
μονοςιμαντα ςτοιχεία ςτο χϊρο . Η λειτουργικι οργάνωςθ κεωρείται αρκετά
επιτυχισ, με ςαφι διαχωριςμό των κινιςεων και καλζσ αναλογίεσ χϊρων. Η κζαςθ
των αποτεφρωτιρων κρίνεται πολφ ικανοποιθτικι, αποπνζοντασ τθν απαραίτθτθ
πνευματικότθτα. Καλι αλλθλουχία χϊρων με κατάλθξθ ςτο αναψυκτιριο. Οι
εςωτερικζσ διαμορφϊςεισ επιβαρφνονται με το μεγάλο μικοσ των αρκετά
ςκοτεινϊν διαδρόμων κυκλοφορίασ. Ο χϊροσ αναμονισ είναι πολφ μικρόσ και
ςυνδυαηόμενοσ με τθν είςοδο γίνεται δυςλειτουργικόσ και ανεπαρκισ, όταν κα
διαςταυρϊνονται οι κινιςεισ των απερχόμενων και των ειςερχόμενων επιςκεπτϊν.
Η ανοικτι εςωτερικι πλατεία, που δίνει τθν εντφπωςθ ιςογείου ςτουσ επιςκζπτεσ
για να απαλφνει τθ ‘βφκιςθ’, δεν επικουρείται από τθν εςωςτρεφι οργάνωςθ των
χϊρων, ενϊ ακόμα και ο υπαίκριοσ αυτόσ χϊροσ περικλείεται από τυφλά
τοιχϊματα, δφςκολα αποτελϊντασ χϊρο γαλινθσ και αυτοςυγκζντρωςθσ. Επίςθσ θ
βακιά εκςκαφι των κτιςμάτων για τθν ςυμβολικι ‘κατάβαςθ’ των πενκοφντων ςτο
επίπεδο τθσ αποτζφρωςθσ (ϊςτε να προςτατεφεται από τα βλζμματα, ςφμφωνα με
τουσ μελετθτζσ), ενδεχομζνωσ να λειτουργιςει αναςταλτικά ςτθν αποδοχι του
χϊρου από τουσ επιςκζπτεσ.
31. SC20102017
Ενδιαφζρουςα και ξεκάκαρθ πρόταςθ χριςθσ ολόκλθρου του οικοπζδου ωσ
πάρκου μνιμθσ. τθν πραγματικότθτα, θ ανοικτότθτα τθσ ςτο ευρφτερο περιβάλλον
κα απολζςει τθν ςχεδιαςτικι τθσ αυτι ποιότθτα μζςα ςτθν διαφορετικϊν και εν
μζρει οχλουςϊν χριςεων περιοχι τθσ ΒΙΟΠΑ, θ οποία αναπόφευκτα αποτελεί ζνα
περιοριςτικό δεδομζνο του διαγωνιςμοφ. Η ςαφισ ςφλλθψθ ενόσ κτθρίου
μθδαμινοφ ςχεδόν αποτυπϊματοσ, αποτελεί μία αποκλειςτικά χκόνια εμπειρία, θ
οποία ςτερείται των απαιτοφμενων ςτοιχείων μνθμειακότθτασ και δθμόςιασ
παρουςίασ. Η ολοςχερισ καταβφκιςθ του ςυγκροτιματοσ ςυνδζει τουσ κλειςτοφσ
χϊρουσ των τελετουργιϊν και τουσ ελάχιςτουσ υπόγειουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ
μόνον με κλίμακεσ με το υπζργειο, υπαίκριο τμιμα. Η φπαρξθ του ςτοιχείου του
νεροφ ςτθν υπόγεια ςτάκμθ ςθμαντικι ςαν ςυμβολικό ςτοιχείο. Λειτουργικά καλι θ
οργάνωςθ, περιοριςμζνοσ χϊροσ ειςόδου.
32. 42156722KL
Μία πρόταςθ που χαρακτθρίηεται από καλζσ λειτουργικζσ επιλογζσ και χωρικζσ
ποιότθτεσ, κακϊσ και άνετθ κυκλοφορία. Σο μεγάλο ςτζγαςτρο βοθκά ςτθν
ανάγνωςι τθσ ςφνκεςθσ ωσ ενιαίου κτθρίου. Οι κλειςτοί όγκοι από εμφανζσ
ςκυρόδεμα, εκτόσ από τθν αίκουςα αναμονισ, επιτρζπουν ςτο φωσ να ειςζλκει από
φεγγίτεσ ι από ςχιςμζσ ςτθν οροφι, γεγονόσ που προςδίδει υποβλθτικι
ατμόςφαιρα ςτο εςωτερικό. Ο υπαίκριοσ χϊροσ ανάμεςα ςτθν είςοδο/αίκουςα
αναμονισ και ςτο αναψυκτιριο είναι ενδιαφζρων και φιλόξενοσ. Η περιοχι του
τεφροφυλακίου είναι περιοριςμζνθ, ενϊ κάποιοι υπθρεςιακοί χϊροι ςτεροφνται
φυςικοφ φωτιςμοφ. Η τοποκζτθςθ του κτιρίου ςτο οικόπεδο ατυχϊσ ανοίγει τον
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υπαίκριο χϊρο, κυρίωσ προσ τθν πλευρά ενόσ τεράςτιου βιοτεχνικοφ κτιρίου
(γεγονόσ που ενδεχομζνωσ αντιμετωπίηεται με τθν αντιςτροφι τθσ κάτοψθσ). Σο
εςωςτρεφζσ και ιςορροπθμζνο αυτό κτίριο προδιακζτει κετικά με τθν γενικότερθ
εικόνα του, για μια ιδιαίτερθ λειτουργία, δεν προβάλλει όμωσ ζναν ξεχωριςτό
χαρακτιρα που να αναδεικνφει τθν νεότευκτθ ιδιαιτερότθτα του χϊρου.
37. 99999999FF
Η πρόταςθ ενόσ κεντρικά χωροκετθμζνου κτιρίου με περιβάλλουςα λίμνθ και
περιμετρικζσ υπαίκριεσ διαμορφϊςεισ, αντιμετωπίηει τα ηθτοφμενα με ςχετικι
επιτυχία. Η κεντρικι ιδζα κλειςτότθτασ ενόσ μονολικικοφ όγκου ςυντίκεται με
περιοχζσ ανοικτότθτασ ςτρατθγικά επιλεγμζνεσ. Επιτυχθμζνοσ διαχωριςμόσ
λειτουργιϊν και ςχετικά οικονομικι διαχείριςθ του χϊρου. Απλόσ και
μονοςιμαντοσ ο χειριςμόσ του υπαίκριου χϊρου με διαφοροποίθςθ ηωνϊν για
κάκε χριςθ, χωρίσ ιδιαίτερεσ διαμορφϊςεισ, είναι ςαφισ και λειτουργικά
αποτελεςματικόσ. Περιοριςμζνεσ αλλά ενδιαφζρουςεσ ςχζςεισ των κλειςτϊν χϊρων
με το φπαικρο, όπωσ το υδάτινο ςτοιχείο που αναφζρεται ςτθν αίκουςα τελετϊν
και το παρακείμενο αναψυκτιριο (θ τοποκζτθςθ των βοθκθτικϊν λειτουργιϊν του
αναψυκτθρίου προσ τθ λίμνθ μποροφςε να ζχει αποφευχκεί). Τπάρχουν
προβλιματα διαςταφρωςθσ διαδρομϊν από τθν περιοχι του αικρίου προσ το
αναψυκτιριο και από τθν είςοδο / αναμονι προσ τθν αίκουςα τελετϊν. Σο ωραίο
εςωτερικό αίκριο δυςτυχϊσ δεν εξυπθρετεί κάποια λειτουργία πλθν αυτισ τθσ
παρακολοφκθςθσ των κλιβάνων. Σο τεφροφυλάκιο ςτερείται μιασ κάποιασ
πνευματικότθτασ, και γίνεται ζνασ τυπικόσ χϊροσ απόκεςθσ που δεν ζχει κάποια
ιδιαίτερθ ςχζςθ με το υπόλοιπο κτιριο ι με το φπαικρο. Η καλοςχεδιαςμζνθ αλλά
απρόςωπθ λιτότθτα του κτθρίου, δεν προβάλλει ζνα ιδιαίτερο φφοσ αρμόηον ςτθ
νζα τυπολογία του αποτεφρωτθρίου.

16

ΑΔΑ: 6ΕΔΚΩΞΙ-ΞΞΩ

7η ΦΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η επιτροπι προτείνει ομόφωνα τθν εξαγορά των ακόλουκων τριϊν ζργων, τα οποία
κατατάςςονται ςφμφωνα με τισ ψιφουσ που ζλαβαν: 11030508ΑΜ (πζντε ψιφοι),
33311333ΣΣ (τζςςερισ ψιφοι), 00000001ΧΧ (τρεισ ψιφοι).
48. 11030508ΑΜ
7. 33311333ΣΣ
2. 00000001ΧΧ
48. 11030508ΑΜ
Ενδιαφζρουςα πρόταςθ που βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ τθσ ευρφτερθσ ζννοιασ του
οίκου. Σο κτιριο εμφανίηεται ωσ ζνα ερμθτικά μονολικικό και εςωςτρεφζσ ςτερεό,
μια τυπολογία που μπορεί να κεωρθκεί καινοτόμοσ και αρμόηουςα ςτο νζο
περιεχόμενο. Σο εςωτερικό αποπνζει πνευματικότθτα χωρίσ να αποςπάται θ
προςοχι των επιςκεπτϊν, κυρίωσ λόγω του εξαιρετικοφ χειριςμοφ του φυςικοφ
φωτιςμοφ. Σο φωσ ειςζρχεται ςτισ αίκουςεσ μζςα από ςχιςμζσ που δθμιουργοφνται
από τθν ςτροφι επιμζρουσ τμθμάτων των εξωτερικϊν τοίχων ι από αίκρια (μερικά
εκ των οποίων πολφ ςτενά) μζςα ςτο ςϊμα του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο οι
χϊροι κακίςτανται διαβακμιςμζνα φωτιηόμενοι με εντάςεισ που προϊδεάηουν για
τθν ιερότθτα των χϊρων και προδιακζτουν προσ περιςυλλογι. Δεν λείπουν οι
υπερβολζσ με πολφ ςκοτεινοφσ για τθν χριςθ τουσ χϊρουσ, όπωσ το αναψυκτιριο
και οι χϊροι προςωπικοφ. Σο εςωτερικό αν και χωρικά περίπλοκο είναι λειτουργικά
επαρκζσ. Ανεπαρκϊσ παρουςιαςμζνοσ ο υπαίκριοσ χϊροσ δεν αφινει περικϊρια
αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτάσ του. ε κάκε περίπτωςθ δεν ζρχεται ςε διάλογο με τουσ
εςωτερικοφσ χϊρουσ, κάνοντασ ςαφζσ πωσ θ ςχζςθ του κτθρίου με το περιβάλλον
είναι θκελθμζνα ελάχιςτθ (ςε όλεσ τισ απεικονίςεισ δθμιουργείται θ εντφπωςθ μιασ
περίκλειςτθσ ατμόςφαιρασ, όπου οι επιςκζπτεσ κυρίωσ ςτρζφονται εςωτερικά). Ωσ
υπζργειο κτίριο, θ αρχιτεκτονικι του ζχει μία ςθμαντικι παρουςία ςτο ευρφτερο
τοπίο και γίνεται ζντονα αντιλθπτό λόγω του μεγζκουσ του τθσ ιδιαίτερθσ
γεωμετρικότθτασ του κελφφουσ και των ανοιγμάτων του.
7. 33311333ΣΣ
Σο ςυγκρότθμα αποτελεί μια προςπάκεια υλοποίθςθσ του εφιμερου (‘τα πάντα
ρει’), με τθν διάρκρωςθ του κτθρίου ςε δφο διακριτά τμιματα, με διαφορετικι
δομι, που αλλθλο-ςυμπλζκονται. Η καμπυλόμορφθ διαμόρφωςθ του
Αποτεφρωτθρίου αποτελεί μια νζα κτιριακι τυπολογία, που ενδζχεται να
λειτουργιςει ευεργετικά ςτθν ψυχικι διάκεςθ των πενκοφντων, κακϊσ είναι ορατι
εξωτερικά και εςωτερικά, και ταυτόχρονα αρμόηουςα και ευχάριςτα διακριτι εντόσ
του περιβάλλοντοσ χϊρου του ΒΙΟΠΑ. Η πρωτεφουςα, υψθλότερθ αρκρωτι δομι
του κελφφουσ που χαρακτθρίηει τθν ςφνκεςθ, ζχει πολλαπλά οφζλθ: τα επάλλθλα
τοιχϊματα με τθν μορφι κφματοσ οργανϊνουν τθν εςωτερικι κίνθςθ,
ενςωματϊνουν τα τεφροφυλάκια και υψϊνονται πάνω από τθν αίκουςα τελετϊν,
ενϊ ταυτόχρονα υποδζχονται τα ανοίγματα του ελεγχόμενου φυςικοφ φωτιςμοφ
από τθν οροφι, κακϊσ και τα φωτοβολταϊκά πάνελ ανάμεςά τουσ, κακιςτϊντασ το
ςυγκρότθμα ενεργειακά ανεξάρτθτο. Η δεφτερθ, χαμθλότερθ από τθν πρωτεφουςα,
καταςκευι, ςτεγάηει τισ κακαρά κοινωνικζσ λειτουργίεσ, τθν είςοδο των
πενκοφντων, τθν αίκουςα τελετϊν και καταλιγει ςτο αναψυκτιριο και ςτον ανοικτό
υπαίκριο χϊρο ζμπροςκζν του. Η είςοδοσ από το εξωτερικό κατευκείαν ςτθν
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αίκουςα τελετϊν, χωρίσ να παρεμβλθκεί αίκουςα αναμονισ, είναι προβλθματικι.
Επίςθσ λειτουργικά προβλθματικόσ είναι ο μθ διαχωριςμόσ πεηϊν-επιςκεπτϊν και
οχθμάτων ςτθν περιοχι τθσ ειςόδου. τθν μελζτθ δεν διαφαίνεται θ πρόκεςθ τθσ
υλικότθτασ τθσ καταςκευισ. Οι ιπιεσ υπαίκριεσ διαμορφϊςεισ μζςα ςτο οικόπεδο
αναπτφςςονται εκατζρωκεν του καμπυλόμορφου κελφφουσ, ςε δφο ευμεγζκεισ
φυτευόμενεσ περιοχζσ, που αντιςτοιχίηονται ςτισ εςωτερικζσ λειτουργίεσ.
2. 00000001ΧΧ
Καλι κεωρθτικι υποςτιριξθ τθσ πρόταςθσ, που μεταλλάςςει ςταδιακά ζνα ανοικτό
υπαίκριο πάρκο, ςε ςυνζχεια με ζνα υπόςκαφο κτιριο. Αν και θ χωροκζτθςθ του
υπαίκριου χϊρου ανατολικά δεν είναι ευμενισ, λόγω τθσ γειτνίαςθσ με το ογκϊδεσ
βιοτεχνικό κτιριο του επόμενου οικοπζδου, μπορεί όμωσ να γίνει αντιμετάκεςθ
κτθρίου και υπαίκριου. Σο μεγάλο επίπεδο ςτο τοπίο που εξζχει από το ζδαφοσ
(πλάκα τθσ οροφισ), αποτελεί μία ιρεμθ αλλά επιβλθτικι χειρονομία, ςυμβολικι
μιασ νζασ τυπολογίασ. Η βφκιςθ του εδάφουσ προςτατεφει το κτίριο από τον
περίγυρο, ενϊ ο μερικά βυκιςμζνοσ εςωτερικόσ χϊροσ, αποκαλφπτεται ωσ
ανεπτυγμζνο κτιριο ςτθν ανατολικι όψθ. Η ςχζςθ με το τοπίο είναι καλι και θ
δυνατότθτα φφτευςθσ των δωμάτων ελαφραίνει τθν φπαρξθ μιασ μεγάλου
μεγζκουσ πλάκασ που ςτεγάηει όλεσ τισ λειτουργίεσ. Καλι λειτουργικι οργάνωςθ
και βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ. Ο διαχωριςμόσ ςε δυο ηϊνεσ κατά μικοσ του κτθρίου
είναι ςαφισ, περιπλζκεται όμωσ ςτθν περιοχι όπου οι επιςκζπτεσ παρατθροφν τουσ
κλιβάνουσ, κακϊσ ειςζρχονται ςτθν υπθρεςιακι ηϊνθ. Η ευελιξία τθσ πρόταςθσ
επιτρζπει αλλαγζσ και βελτιϊςεισ και κετικι κρίνεται θ απλι και οικονομικι ςχετικά
καταςκευι ςε ζνα επίπεδο, ενϊ αρνθτικι θ ανάγκθ εκτεταμζνθσ εκςκαφισ. Η
αίκουςα τελετϊν είναι περιοριςμζνθ. Ενδιαφζρουςα θ πρόταςθ για τθν φπαρξθ
καλλιτεχνικϊν ζργων ςτον χϊρο τθσ ενκφμθςθσ. Σο φωσ ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ
είναι μυςτθριακό, ενίοτε όμωσ και λιγοςτό.
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8η ΦΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η επιτροπι προτείνει για βράβευςθ τα ακόλουκα τρία ζργα: 22240816ΣΤ,
11162308AR, 80828219YY.
Μετά από ψθφοφορία για το πρϊτο βραβείο, θ μελζτθ αρ. 22240816ΣΤ λαμβάνει
τρείσ ψιφουσ (Β. Βανταράκθσ, Α. Δαμαλά, Α. Κλειδωνάσ), ενϊ θ μελζτθ αρ.
11162308AR λαμβάνει δφο ψιφουσ (Δ, Αντωνίου, Η. Κωνςταντόπουλοσ).
τθ ςυνζχεια μετά από ψθφοφορία για το δεφτερο βραβείο, θ μελζτθ αρ.
11162308AR λαμβάνει τρεισ ψιφουσ (Δ. Αντωνίου, Α. Κλειδωνάσ, Η.
Κωνςταντόπουλοσ), ενϊ θ μελζτθ αρ. 80828219YY λαμβάνει δφο ψιφουσ (Β.
Βανταράκθσ, Α. Δαμαλά).
υνεπϊσ τα βραβεία κατατάςςονται ωσ εξισ:
34. 22240816ΣΤ: 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
43. 11162308AR: 2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
45. 80828219YY: 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ
34. 22240816ΣΤ
Ιςχυρι και πρωτότυπθ ςφλλθψθ με αναφορζσ ςτθν αρχετυπικι ιδζα του τφμβου,
που προςιδιάηει ςτθν απαιτοφμενθ μνθμειακότθτα, αποφεφγοντασ ανάρμοςτεσ
πομπϊδεισ καταςκευζσ. Σο ςυγκρότθμα καταλαμβάνει μεγάλο μζροσ του
οικοπζδου, όπου το μιςό και πλζον είναι ο ‘τφμβοσ’ πάνω από το κτιριο και το
υπόλοιπο ο κιποσ ενκφμθςθσ. Αφαιρετικι και λιτι, θ μοναδικι του μεγάλθ όψθ
προσ δυςμάσ, θ οποία εμπεριζχει και το περίτεχνο τεφροφυλάκιο, αποτελεί μια
γενναία χειρονομία που διακόπτει αποφαςιςτικά το τοπίο με τθν παρουςία τθσ,
κυριαρχϊντασ απόλυτα ςτθν κλίμακα του τόπου με τθν γραμμικότθτα και τθν
υλικότθτα τθσ. Η διαδρομι των επιςκεπτϊν προσ τθν είςοδο του αποτεφρωτθρίου
γίνεται πρϊτα παράλλθλα με τθν όψθ και ςτθ ςυνζχεια μζςω μιασ εςωςτρεφοφσ
υπαίκριασ πλατείασ που αποκρφπτει το ευρφτερο βεβαρυμζνο τοπίο των
βιοτεχνιϊν. Οι ποικίλοι υπαίκριοι χϊροι, ζμπροςκεν τθσ ειςόδου, άνωκεν και εντόσ
του κτθρίου επιτρζπουν πολλαπλοφσ περιπάτουσ και διαφορετικζσ ποιότθτεσ : α)
ςτον μεγάλο εξωτερικό χϊρο ενκφμθςθσ, που αφιερϊνεται ςτθν απόκεςθ και είναι
ανοικτόσ και επιςκζψιμοσ όλο το 24άωρο, β) ςτθν περίκλειςτθ αυλι-αίκριο των
επιςκεπτϊν, που με τθν κλίμακά του τονίηει τθν ςυλλογικι αντιμετϊπιςθ του
κανάτου, κακϊσ και τον μικρό κιπο-ελαιϊνα του αναψυκτθρίου, και γ) ςτο
φυτευμζνο με χαμθλι βλάςτθςθ δϊμα πάνω από το κτιριο, που επιτρζπει μια
διαφορετικι κζαςθ. Καλι αλλά περιοριςμζνθ ςε ζκταςθ είναι θ παρουςία του
υδάτινου ςτοιχείου ςτο ενδιάμεςο τμιμα. Πολφ καλι λειτουργικά εςωτερικι
οργάνωςθ και διαμόρφωςθ ςε ζνα ενιαίο επίπεδο, με ανεμπόδιςτθ ροι ςτισ
κινιςεισ των επιςκεπτϊν. Ιδιαίτερθ προςοχι ζχει δοκεί ςτον προςανατολιςμό και
ςτο πζραςμα του φωτόσ ςτο εςωτερικό του κτθρίου κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ
μζρασ και του χρόνου. Η κάλυψθ του δϊματοσ με χϊμα εξυπθρετεί βιοκλιματικά το
κτιριο. Πρόκειται για μια τολμθρι και ςυγκροτθμζνθ λφςθ με ςχετικι ευελιξία, που
κα είχε ωφελθκεί ακόμα περιςςότερο από τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ,
προςφζροντασ πρόςκετεσ οπτικζσ για τθν κατανόθςθ του ςφνκεςθσ.
43. 11162308AR
Ιςχυρι πρόταςθ που διακρίνεται από πρωτοτυπία και δωρικότθτα. Ζνα περίπου
μετζωρο τετράπλευρο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, αφιςτάμενο του εδάφουσ
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ςχεδόν και ςτισ τρείσ πλευρζσ του, περικλείει ζνα ξζφωτο, ζναν κενό κτιςμάτων
χϊρο, τον κιπο τθσ περιςυλλογισ. Με αυτό τον τρόπο ενςωματϊνει τον υπαίκριο
χϊρο ωσ εςωτερικι αυλι, με τθν ελάχιςτθ χειρονομία τθσ ςκιάσ ωσ αποτφπωμα
επάνω ςτο ζδαφοσ, επιτρζποντασ ςτον τόπο να υπάρχει μζςα ςτισ αλλαγζσ των
εποχϊν και του χρόνου. Ολόκλθρο το διϊροφο κτιριο κτίηεται ςτθν μία πλευρά του
οικοπζδου, απ’ όπου αποςπάται ζνασ πρόβολοσ περίβολοσ εξϊςτθσ, που εμπεριζχει
τα τεφροφυλάκια. Πρόκειται για ζνα ενιαίο γεωμετρικό ςτοιχείο, που ςτρζφει τθν
προςοχι των επιςκεπτϊν προσ τον εςωτερικό ελεφκερο χϊρο, απομονϊνοντασ τον
από το εξωτερικό περιβάλλον. Η πρόταςθ κα αναδεικνυόταν περιςςότερο από
πρόςκετεσ τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ, ςχετικζσ με τθν επεξιγθςθ τθσ
αλλθλοτομίασ των ςτερεϊν που περιγράφεται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ. Ο χαρακτιρασ
των εςωτερικϊν χϊρων δεν ζχει ιδιαίτερεσ ποιότθτεσ, κακϊσ θ μελζτθ εςτιάηει
περιςςότερο ςτθν ςθμαςία του εξϊςτθ, ωσ τόπου κίνθςθσ και ςυνάντθςθσ.
Λειτουργικά ηθτιματα που επιςθμαίνονται είναι οι πολλζσ μεταβατικζσ κινιςεισ
από κλειςτοφσ ςτεγαςμζνουσ ςε ανοικτοφσ θμιυπαίκριουσ χϊρουσ, κακϊσ επίςθσ
και τα περιοριςμζνα μεγζκθ των εςωτερικϊν χϊρων αναμονισ και ειςόδου. Ο
ςτεγαςμζνοσ αλλά ανοικτόσ διάδρομοσ εξϊςτθσ που εξυπθρετεί τουσ επιμζρουσ
χϊρουσ, χριηει προςταςίασ και αςφάλειασ, και από τισ καιρικζσ διακυμάνςεισ. Σο
κτιριο παρ’ όλθ τθν καταςκευι των μεγάλων προβόλων αποτελεί μία οικονομικά
προςιτι πρόταςθ, που απαιτεί ελάχιςτεσ εκςκαφζσ και περιοριςμζνεσ εδαφικζσ
μεταλλάξεισ, ενϊ ζχει τθν δυνατότθτα να διατθριςει τον χαρακτιρα του, ακόμθ κι
αν μεγαλϊςουν οι χϊροι του, για να γίνουν πιο λειτουργικοί. Σο κτιριο ςαν
εφιμερθ υπαίκρια ανκρϊπινθ καταςκευι ακουμπά απαλά ςτο αιϊνιο τοπίο και
ςθμαίνεται με ζνα τρόπο ςεμνό και τολμθρό μαηί. Πρόκειται για μια πρωτότυπθ
ιδζα όπου ο κενόσ χϊροσ περικλείεται από ζνα πρίςμα μεταξφ γθσ και ουρανοφ,
απαντϊντασ ςτο ερϊτθμα πϊσ κα μποροφςε να είναι ζνα κτιριο Αποτεφρωτθρίου.
Η ζμφαςθ ςτισ υπαίκριεσ πορείεσ προσ επιτζλεςθ του τελετουργικοφ παραπζμπει
ςτθ ςθμερινι μορφι ενόσ Κοιμθτθρίου.
45. 80828219YY
Πολφ δυνατι και ενδιαφζρουςα ιδζα ενόσ περίκλειςτου κιπου, θ οποία
υποςτθρίηεται και κεωρθτικά. Η ιδζα ενόσ γιινου παραδείςου, απαλφνει τθν
ςυναιςκθματικι φόρτιςθ των πενκοφντων. Μζςω τθσ αντίκεςθσ, το πζραςμα από
τα ψθλά μνθμειακά τείχθ που προςτατεφουν από τθν περιβάλλουςα βιοτεχνικι
περιοχι τθσ ΒΙΟΠΑ, το Αποτεφρωτιριο γίνεται αντιλθπτό ωσ ζνα τοπίο, όπου θ
φφςθ αναλαμβάνει τον κυρίαρχο ρόλο για να δθμιουργιςει τον χαρακτιρα του
ςυνόλου. Η λιτι μονολικικότθτα του εξωτερικοφ περιβλιματοσ εξαςφαλίηει το
προςδοκϊμενο φφοσ μνθμειακότθτασ, ενδεχομζνωσ όμωσ τα πανφψθλα τοιχϊματα
τθσ ειςόδου να φανοφν και αποτρεπτικά, αν και θ πυκνι φφτευςθ με ψθλά δζνδρα
ςτθν περίμετρο αποτελεί ζνα πρόςκετο φυςικό πζταςμα. Ζτςι ο διάλογοσ με το
περιβάλλον γίνεται ςε δφο επίπεδα: Σο πρϊτο αυτό τθσ παρόμοιασ με τα
υπάρχοντα κτίςματα μορφολόγθςθσ μεγάλων ςτερεϊν και το δεφτερο αυτό τθσ
διλωςθσ τθσ άρνθςθσ προσ το περιβάλλον και τθσ επιλογισ τθσ απόλυτθσ
εςωςτρζφειασ, ωσ απάντθςθ για τθν χωροκζτθςθ του Αποτεφρωτθρίου ςε
ανοίκεια εγγφτθτα με εγκαταςτάςεισ ΚΣΕΟ, βιοτεχνιϊν κ.α. Η ευμεγζκθσ εξωτερικι
πλατεία λειτουργεί ωσ ζνασ τόποσ προετοιμαςίασ για τθν κατανόθςθ τθσ
‘μετάβαςθσ’ των πενκοφντων παράλλθλα με τθν διαδρομι του νεκροφ ςϊματοσ. Η
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πρόταςθ αξιοποιεί προσ όφελοσ τθσ και τισ παρακείμενεσ εξωτερικζσ πλατείεσ
προκειμζνου να ςθματοδοτιςει τθν προςζλευςθ ςτο Αποτεφρωτιριο. Εςωτερικά,
οι απαιτοφμενοι χϊροι διατάςςονται περιμετρικά, πίςω από μεγάλα υαλοςτάςια
και κατακόρυφεσ ξφλινεσ δοκίδεσ. Η λειτουργικι οργάνωςθ είναι ςαφισ και
διαχωρίηεται ςε δφο ενότθτεσ, ενϊ όλοι οι χϊροι ζχουν οπτικι επαφι με τον ενιαίο
κιπο, ο οποίοσ ευνοεί και προδιακζτει για τθν ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ ςτθ
διαδικαςία του κρινου και του αποχαιρετιςμοφ. Η εςωτερικι διαμόρφωςθ, το
καμπφλο ρζον περίγραμμα του κτιρίου με τισ ςκιαςμζνεσ φωτεινζσ επιφάνειεσ
ςτουσ χϊρουσ του κοινοφ, κακϊσ και τα οργανικά βακμιδωτά επίπεδα του κιπου,
όλα επιδιϊκουν να δράςουν παρθγορθτικά ςτουσ επιςκζπτεσ. Πολφ ενδιαφζρον
κεωρείται και το ςτοιχείο του δάςουσ ενκφμθςθσ. Η με επίταςθ παρουςία του
φυςικοφ ςτοιχείου που αποπνζει γαλινθ, με τθν χριςθ του ξφλου, του χϊματοσ και
του νεροφ, μαηί με τισ φυτεφςεισ με τθν ποικιλία ειδϊν, χρωμάτων και οςμϊν ςτον
Κιπο, αποτελοφν μία αξιόλογθ προςπάκεια ςφγκλιςθσ διαφορετικϊν κρθςκευτικϊν
και πολιτιςτικϊν δοξαςιϊν και πνευματικότθτασ. Η πρόταςθ ζχει χαρακτθριςτικά
οικονομίασ και ευελιξίασ ςε πικανζσ αλλαγζσ και δυνατότθτεσ βελτίωςθσ. Ωσ προσ
το καμπφλο όριο των κτιςμάτων μια καλφτερθ επεξεργαςία, με πιο δυναμικζσ
χαράξεισ, κα αναδείκνυε περιςςότερο ςυνκετικά τθν πρόταςθ.

Η. Κωνςταντόπουλοσ, Αρχιτζκτων
Πρόεδροσ

Δ. Αντωνίου, Αρχιτζκτων
Σακτικό μζλοσ

Β. Βανταράκθσ, Πολ. Μθχανικόσ
Σακτικό μζλοσ

Α. Δαμαλά, Αρχιτζκτων
Σακτικό μζλοσ

Α. Κλειδωνάσ, Αρχιτζκτων
Σακτικό μζλοσ
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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Σου Ανοικτοφ Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνισμοφ Ιδεών
για το “ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ (ΚΑΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ» στην
Πάτρα
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ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Η ιδιαιτερότθτα του κζματοσ του Διαγωνιςμοφ, όπωσ περιγράφεται ςτθ προκιρυξθ,
αφορά ςτο ςχεδιαςμό μιασ κτιριακισ ςφνκεςθσ και του περιβάλλοντα χϊρου τθσ (ςε
όλο το οικοδομικό τετράγωνο ΚΦ Β32 τθσ περιοχισ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Διμου Πατρζων), ζτςι
ϊςτε να ικανοποιεί τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ :
α.
Να αναηθτθκοφν πρωτότυπεσ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ, να διερευνθκεί θ
αντιςυμβατικι χριςθ μορφϊν, υλικϊν και φυςικοφ φωτόσ, ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί ο
μνθμειακόσ χαρακτιρασ τθσ καταςκευισ
β.
Να δοκεί ζμφαςθ ςτο ςχεδιαςμό του υπαίκριου χϊρου, με επί μζρουσ
ενότθτεσ, ϊςτε να δθμιουργείται ζνα ιρεμο περιβάλλον περιςυλλογισ
γ.
Να τονιςκεί θ ενοποίθςθ φυςικοφ τοπίου και δομθμζνθσ μορφισ, ςε ζνα
ςφνολο, όπου κα ευνοοφνται οι παγκόςμιεσ μζκοδοι πζνκουσ, ανεξάρτθτα από
κρθςκευτικά και πολιτιςτικά πρότυπα
δ.
Να αναδειχκεί ο ςυμβολικόσ και εμβλθματικόσ χαρακτιρασ του ςυνόλου με τθν
απόκτθςθ ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ ταυτότθτασ και τθν ςυνεχι υπενκφμθςθ τθσ
πνευματικότθτασ και τθσ ιερότθτασ του χϊρου.
ε.
Να τθροφνται οι κτιριολογικζσ απαιτιςεισ τθσ ΚΤΑ οικ. 20232/ 10.5.2010 (ΦΕΚ
745/31.5.2010, τεφχοσ Β), που αφοροφν ςτθν καταςκευι παρόμοιων χϊρων, να είναι
ςαφισ και άμεςα αναγνϊςιμθ θ οργάνωςθ των χϊρων, να τθροφνται οι προδιαγραφζσ
για εξυπθρζτθςθ ΑΜΕΑ,
ςτ.
Να προτακεί βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ και τεχνολογίεσ αιχμισ
η.
Να λθφκοφν υπόψθ θ καταςκευαςιμότθτα και θ ευκολία ςυντιρθςθσ, κακϊσ
και το κόςτοσ τθσ καταςκευισ.
Σα κριτιρια, με τα οποία εξετάςκθκαν και αξιολογικθκαν οι 52 προτάςεισ, που
κατατζκθκαν, αποβλζπουν ςτθν ικανοποίθςθ των πιο πάνω ςτόχων.
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Ο Αρχιτεκτονικόσ Διαγωνιςμόσ Ιδεϊν για το ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΝΕΚΡΩΝ (ΚΑΝ) ΚΑΙ
ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ ΟΣΩΝ» ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ ςτοχεφει πρωταρχικά, ςτθ δθμιουργία ενόσ
τόπου φψιςτθσ πνευματικότθτασ, που κα επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να βιϊςουν το
γεγονόσ τθσ απϊλειασ αγαπθμζνων προςϊπων με ςεβαςμό.
Όντασ το πρϊτο Aποτεφρωτιριο τθσ Ελλάδασ, αναηθτικθκαν προσ διάκριςθ οι
προτάςεισ εκείνεσ οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθν Eπιτροπι και ςφμφωνα και με τθν
Προκιρυξθ, προςζφεραν,
μζςα από τθν διαμόρφωςθ τουσ, τθν δυνατότθτα
διαχείριςθσ τθσ ιδιαίτερθσ ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ των πενκοφντων, ςε ζνα
περιβάλλον γαλινθσ και θρεμίασ.
Η ζμφαςθ αυτι ςτθν βαρφνουςα πρωταρχικι ιδζα τθσ αρχιτεκτονικισ ςφλλθψθσ,
οδθγεί ςε μία καινοφανι για τθν χϊρα μασ κτιριακι τυπολογία, τθν οποία θ ςφνκεςθ
δζον να εκφράηει με πρωτοτυπία, ςεμνότθτα και ςοβαρότθτα.
θμαντικό ςτοιχείο τθσ ςφνκεςθσ αποτελεί θ αμφίδρομθ ςχζςθ του κτιριακοφ
ςυγκροτιματοσ με τον απαραίτθτο για τθν τελετουργία περιβάλλοντα χϊρο που
διαμορφϊνεται εντόσ του οικοπζδου, όπωσ αναφζρει θ Προκιρυξθ, αλλά και ο τρόποσ
με τον οποίο θ νζα λειτουργία προβάλλει τον κυρίαρχο χαρακτιρα τθσ μζςα ςτθν
πολυφωνία των επαγγελματικϊν κτιρίων. ε αυτό το ςθμείο θ Επιτροπι οφείλει να
επιςθμάνει ότι ο ευρφτεροσ χϊροσ τθσ περιβάλλουςασ περιοχισ τθσ ΒΙΟΠΑ, όπου
πρόκειται να ενταχκεί το Αποτεφρωτιριο, παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν ςφλλθψθ τθσ
ιδζασ του νζου ςυγκροτιματοσ, λόγω τθσ ζκταςθσ και του μεγζκουσ των ςυνεχϊσ
οικοδομοφμενων νζων βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων, γεγονόσ το οποίο οι μελετθτζσ
όφειλαν να είχαν λάβει υπόψθ τουσ.
Σζλοσ, θ ςφνκεςθ κα πρζπει οπωςδιποτε να υπθρετείται από τθν κατάλλθλθ
λειτουργικι οργάνωςθ, κυρίωσ ςε ότι αφορά τον διαχωριςμό των χϊρων και των
κινιςεων των επιςκεπτϊν από τουσ χϊρουσ τεχνικισ διαχείριςθσ και υποδομισ του
Κζντρου.
υνεκτιμϊντασ τα παραπάνω κριτιρια, και κατά τθν ςειρά κατά τθν οποία
διατυπϊκθκαν, θ Κριτικι Επιτροπι προτείνει τρεισ μελζτεσ προσ βράβευςθ, κακϊσ και
τρεισ μελζτεσ προσ εξαγορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. Η Επιτροπι
κεωρεί επίςθσ ότι το ςυνολικό επίπεδο των 52 υποβλθκειςϊν μελετϊν ιταν υψθλό και
περιείχε πολλζσ ευφάνταςτεσ και ορκά επιλυμζνεσ λειτουργικά μελζτεσ. Για τον λόγο
αυτό προτείνει να βραβευκοφν ζξι επιπλζον μελζτεσ με ιςότιμεσ εφφθμεσ μνείεσ, λόγω
τθσ πρωτοτυπίασ ι/και τθσ λειτουργικότθτασ τουσ, ζτςι ϊςτε να αποτυπωκεί ζμπρακτα
το αξιόλογο επίπεδο των προτάςεων.
Σα τρία βραβεία (Πρϊτο Βραβείο: αρ. 22240816ΣΤ, Δεφτερο Βραβείο: αρ. 11162308AR,
Σρίτο Βραβείο: αρ. 80828219YY) αποδίδουν ςτο νζο ςυγκρότθμα του Αποτεφρωτθρίου
τον περιβάλλοντα χϊρο ωσ ζνα πολφτιμο αγακό πζνκουσ και περιςυλλογισ, που
ςτρζφει το πρόςωπο του προσ τθν γθ και τον ουρανό. Ζνασ τφμβοσ, μία απρόςμενθ
ςκιά και ζνασ κιποσ υποδζχονται τουσ επιςκζπτεσ με τθν ςεμνότθτα αλλά και τθν
μνθμειακότθτα που αρμόηει. Σαυτόχρονα, με μεγάλεσ ευκρινείσ χειρονομίεσ και οι
τρεισ, το ανάγλυφο του εδάφουσ, τον ανοικτό εναγκαλιςμό τθσ γθσ και τθν περίκλειςτθ
παρθγορθτικι φφςθ, δείχνουν πωσ διακζτουν τθν απαιτοφμενθ μνθμειακότθτα και
3
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υπερβατικότθτα, απαραίτθτθ για τθν ανάδειξθ τθσ ξεχωριςτισ πνευματικότθτασ ενόσ
τζτοιου νεότευκτου τόπου.
Οι τρεισ εξαγορζσ (αρ. 11030508ΑΜ, αρ. 33311333ΣΣ, αρ. 00000001ΧΧ), ζνα υπζργειο
κλειςτό κτθριακό ςυγκρότθμα του οποίου τα ανοίγματα-ςχιςμζσ με τισ βακιζσ ςκιζσ
δείχνουν μόνο προσ το μυςτθριακό εςωτερικό χωρίσ να το αποκαλφπτουν, μία ανοικτι,
ροïκι δζςμθ καμπυλόμορφων δοκϊν και ζνα ιςυχο πάρκο που βυκιηόμενο ςτο ζδαφοσ
μετουςιϊνει τθν περιπλάνθςθ ςε πλιρεισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ, ορίηει ανάλαφρα
και διακριτά και με ςχετικι ελαφρότθτα το Αποτεφρωτιριο.
τισ ζξι προτεινόμενεσ μνείεσ (αρ. CA44444444, αρ. 73017019WE, αρ. 11177111AZ, αρ.
SC20102017, αρ. 42156722KL, αρ. 99999999FF) θ επιτροπι διακρίνει δφο τουλάχιςτον
τρόπουσ προςζγγιςθσ που αξίηουν επαίνων. τθν μία κατθγορία εμπίπτουν αξιόλογεσ
ςυνκζςεισ που επιλφουν ευρθματικά τα ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ και ςτισ οποίεσ
όμωσ αναηθτείται ακόμα ο χαρακτιρασ τθσ νζασ τυπολογίασ, ςτθν δε άλλθ
περιλαμβάνονται λυρικζσ ςυνκζςεισ που βαςίηονται ςτθν ιδζα τθσ κατάβαςθσ ςε ζνα
χκόνιο επίπεδο, με ποιότθτεσ υποβλθτικοφ φωτιςμοφ, ενδεχομζνωσ όμωσ και
υπερβολικά ςκοτεινισ ατμόςφαιρασ για τουσ πενκοφντεσ. ε κάκε περίπτωςθ,
αμφότερεσ αυτζσ οι προςεγγίςεισ αξίηουν προςοχισ λόγω τθσ ορκολογικισ και ςυνάμα
ποιθτικισ τουσ ςφλλθψθσ και ςαφινειασ ςτθν ζκφραςθ μιασ ιδζασ.
Κατά τθν αξιολόγθςθ, επειδι πρόκειται για διαγωνιςμό ιδεϊν, λαμβάνεται υπόψθ και
θ δυνατότθτα τθσ βελτίωςθσ οριςμζνων άςτοχων ςχεδιαςτικϊν χειριςμϊν, με μικρζσ
ςχετικά επεμβάςεισ, εφόςον δεν αναιρείται θ ςφλλθψθ/ιδζα των μελετθτϊν.
Πάτρα, 27 Ιουνίου 2019

Η. Κωνςταντόπουλοσ, Αρχιτζκτων
Πρόεδρος

Δ. Αντωνίου, Αρχιτζκτων
Τακτικό μζλος

Α. Δαμαλά, Αρχιτζκτων
Τακτικό μζλος

Β. Βανταράκθσ, Πολιτικόσ Μθχ.
Τακτικό μζλος

Α. Κλειδωνάσ, Αρχιτζκτων
Τακτικό μζλος
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