Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.06.30 10:39:52
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΣΞΛΩΗ5-1ΟΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 459/2021
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 31721

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 33ης τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

Στα Χανιά, σήμερα την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., διεξήχθη τακτική με
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr (σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020 όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 Β’ 1704 και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ.
Ψηφιακής Διακυβέρνησης), ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31799/25-06-2021 πρόσκληση που
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019.
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
Ζερβουδάκη Ελένη
Καλογριδάκης Μιχαήλ
Μιχαηλάκης Στυλιανός
Νικηφοράκης Ιωάννης
Ξανθουδάκης Γεώργιος
Αποστολάκης Σπυρίδων
Δρακάκης Πέτρος
Ψαρουδάκης Νεκτάριος
Φραγκάκης Ιωάννης
Βάμβουκας Αναστάσιος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.
2.

Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος
Σπυριδάκης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έντεκα (11) μέλη, συμμετεχόντων του κ. Φραγκάκη Ιωάννη ο οποίος αναπληρώνει τον κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνο
(της παράταξης «Μαζί για τα Χανιά της επόμενης μέρας») και του κ. Βάμβουκα Αναστάσιου ο οποίος αναπληρώνει τον κ. Σπυριδάκη Ιωάννη (της παράταξης «Δήμος Ενεργών Πολιτών»), ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 454/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αποχώρησε ο κ.
Βάμβουκας Αναστάσιος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εντός ημερήσιας διάταξης, υπ’ αριθμ. πρωτ.
31721/25-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά :

1. Η με αριθμ. 490/03-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΞΤΩΗ5-8Μ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Χανίων, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Αναλυτικής Προκήρυξης του
αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού.
2. Η με αριθμ. 336/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΞΩΗ5-ΓΙ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Χανίων όπου συγκροτείται η κριτική επιτροπή του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγραφα η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού “ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ” , ολοκλήρωσε την διαδικασία κρίσης (στάδιο 3ο) και συνέταξε
τα επι μέρους πρακτικά καθώς και το τελικό συνοπτικό πρακτικό διαγωνισμού.
Σας αποστέλλουμε τα επίσημα υπογεγραμμένα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του αναφερόμενου στο
θέμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), ), την αριθμ. 490/2019
(ΑΔΑ: ΩΗΞΤΩΗ5-8Μ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων προκήρυξης του
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων και την αριθμ. 336/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΞΩΗ5-ΓΙ8) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης κριτικής επιτροπής για τον διαγωνισμό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα επιμέρους πρακτικά συνεδριάσεων (από 7-10-2020 έως 15-06-2021) της κριτικής επιτροπής
του ανοικτού σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υποδομές πρόνοιας και πάρκο γειτονιάς στο
Δήμο Χανίων» καθώς και το από 7-10-2020 (το οποίο ολοκληρώθηκε στις 15-06-2021) Συγκεντρωτικό
Πρακτικό όπως παρατίθενται κατωτέρω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ. : Μ. Φαραντάκη
Ταχ.Δ/νση :Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη
Τηλ. : 28213 – 41614
Fax : 28213 - 41716
www.chania.gr
e-mail: mfarantaki@chania.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» όπως ορίστηκαν με την
την αριθμ. 336/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΞΩΗ5-ΓΙ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με το Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβέρνησης Υ.Ο.Δ.Δ. 515/13-07-2020 , συνήλθαν σε κλειστές συνεδριάσεις σε αίθουσα
που όρισε η Διοργανώτρια Αρχή και σε τηλεδιασκέψεις μέσω πλατφόρμας της Διοργανώτριας Αρχής, με
αντικείμενο την αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής, τον έλεγχο της εμπρόθεσμης και έγκυρης
υποβολής τους, την αξιολόγηση όλων των μελετών που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της προκήρυξης, την
αιτιολογημένη κατάταξη τους και την τελική διαπίστωση των βραβευθέντων μελετητών.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο Πλαίσιο διενέργειας
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ
1427Β΄/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 22 186/4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ
1494/τ.Β΄/4-5-2012) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης του διαγωνισμού.
Παρόντες από την Κριτική Επιτροπή και με συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τις συνεδριάσεις ήταν οι
κάτωθι:
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
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Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7 Οκτωβρίου 2020
Στα Χανιά σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθαν νόμιμα στην αίθουσα
δημοτικού συμβουλίου του πρώην δημαρχείου Νέας Κυδωνίας, τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής του
Πανελλήνιου ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» στην 1η συνεδρίαση.
Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι:
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.
Κατά τη πρώτη συνεδρίαση τα μέλη ενημερώθηκαν για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που προέκυψαν
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης της επιτροπής.
Η πρόεδρος, αναφέρει στα μέλη ότι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας κρίσης, αφορά στον έλεγχο των
φακέλων των μελετών που έχουν υποβληθεί και την αποσφράγισή τους. Προτείνει, για όσες μελέτες στη
φάση αυτή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, να συγκεντρωθούν σε μία ξεχωριστή ομάδα.
Οι υποβληθέντες φάκελοι των διαγωνιζομένων τοποθετούνται ένας προς έναν στο τραπέζι Συνεδριάσεων,
για τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 14-17 της
προκήρυξης και στη συνέχεια ανοίγεται καθένας από αυτούς για τον έλεγχο των εσωκλειόμενων στοιχείων.
Δεκτοί έγιναν όλοι οι φάκελοι συμμετοχών που είτε παραδόθηκαν αυτοπροσώπως είτε απεστάλησαν με το
ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών και έφεραν σφραγίδα που αποδείκνυε την έγκαιρη
αποστολή τους μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2020.
Συνολικά παραδόθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν 54 δέματα στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων.
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Οι πενήντα τέσσερις μελέτες, ανοίγονται με τυχαία σειρά, αποσφραγίζονται και γίνεται η καταγραφή των
ενδεικτικών τους δεκαψήφιων αριθμών. Στο σημείο αυτό, η πρόεδρος, παρακαλεί τα Μέλη να
υπογράψουν όλους τους υποφακέλους που θα περιέχει κάθε κυρίως φάκελος και τα Τεύχη των Μελετών
να φυλαχθούν σε ξεχωριστό φάκελο καθώς επίσης και οι φάκελοι που περικλείουν τα στοιχεία των
διαγωνιζομένων και την αποδοχή αποσφράγισης.
Οι φάκελοι που παρελήφθησαν είναι:
α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

αρ.πρωτ.

ημ.παραλαβής

ημ. courier

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

03553377AK
26110211AO
40803791IB
02061203MZ
20784359LV
00000008OO
CG08170107
K5555K5555
159K28697A
PS10001000
AU00783505
20112812AM
13852586DK
95914062TG
AL10092720
MJ19557789
879092BL17
4400KL0440
73135849AK
F425J36689
88887777LL
73286L78P4
08000010XX
AA00002007
AA01010111
14921678SD
10011001TB
AA38333149
KK85159625
KA05080714
20PA111118
15351L1Q84
LK18020112
13992228AG
FS11235813
022020208SJ
20102014EJ
CV00000001
12094185GA
34567890GT

45486
45745
46042
46947
46966
46968
46969
47226
47228
47412
47417
47422
47424
47425
47426
47446
47448
47505
47529
47533
47537
47542
47543
47547
47563
47574
47575
47578
47579
47582
47594
47622
47554
47703
47706
47756
47765
47819
47824
47837

03/09/20
04/09/20
07/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
11/09/20
11/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20

10/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

AN88031299
06071019AM
80175423AK
K00351248K
26739461AK
801TK55118
17711771OE
R38A271414
01030624GP
KA10987654
16233117ML
CC00000000
SA19851991
12341234YM

47862
47972
47980
48127
48178
48179
48184
48191
48193
48199
48210
48417
49047
49043

15/09/20
15/09/20
15/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
17/09/20
21/09/20
21/09/20

14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20

Έπειτα η επιτροπή συνεδρίασε και συζήτησε το αντικείμενο του διαγωνισμού, και τους στόχους που έχει
θέσει ο αγωνοθέτης όπως περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της προκήρυξης.
Κατόπιν η πρόεδρος επανάφερε το θέμα του χρονοδιαγράμματος και συμφωνήθηκαν και ορίσθηκαν οι
ημερομηνίες των προσεχών συναντήσεων της επιτροπής. Στο σημείο αυτό λύνεται η συνεδρίαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7 Οκτωβρίου 2020
Στα Χανιά σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, , συνήλθαν νόμιμα στην αίθουσα
δημοτικού συμβουλίου του πρώην δημαρχείου Νέας Κυδωνίας, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του
Πανελλήνιου ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» στην 2η συνεδρίαση.
Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι:
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.
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Έπειτα η επιτροπή συνεδρίασε και συζήτησε εκτενώς το αντικείμενο του διαγωνισμού, αποσαφήνισε τους
στόχους και τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει θέσει ο αγωνοθέτης όπως περιγράφονται στα άρθρα 4, 5
και 20 της προκήρυξης και σύμφωνα με τις απαντήσεις της Διοργανώτριας αρχής στις ερωτήσεις των
συμμετεχόντων και έθεσε τις προτεραιότητες της, όπως περιγράφονται κάτωθι.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟY ΣΥΝΘΕΤΟY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Ποιότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

30

Β. Ποιότητα σχεδιασμού του περιβάλλοντα χώρου και του πάρκου γειτονιάς

15

Γ. Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός

15

Δ. Ποιότητα σε επίπεδο τεχνολογίας κατασκευής

10

Ε. Οικονομοτεχνικά στοιχεία, κόστος κατασκευής, κόστος συντήρησης

10

Ζ. Επιλογή των τεχνικών συστημάτων των Η/Μ εγκαταστάσεων

10

Η. Καινοτομία σχεδιασμού

5

Θ. Παρουσίαση της λύσης και ποιότητα τεκμηρίωσης

5

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1. Οραματική διάσταση σχεδιασμού.
2. Αξιοποίηση διατιθέμενου γηπέδου.
3. Αισθητική ποιότητα. Αρμονία. Σύνθεση γλυπτού. Κλίμακα, ισορροπίες. Ίδια γλώσσα σχεδιασμού σε
όλο το συγκρότημα, συνέπεια, ομοιογένεια.
4. Λειτουργική ποιότητα, εξυπηρέτηση προβλεπόμενων χρήσεων. Ανταπόκριση στο κτηριολογικό
πρόγραμμα και στις λειτουργικές απαιτήσεις.
5. Σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες (νήπια και ηλικιωμένοι).
6. Σαφήνεια κατανομής των κύριων λειτουργιών.
7. Αισθητική και κατασκευαστική συμβατότητα σχεδιασμού.
8. Φυσικός δροσισμός και αερισμός.
9. Σκίαση. Και των όψεων των κτηρίων και του υπαίθριου χώρου.
10. Συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό του κτηρίου (θερμικής, οπτικής, ακουστικής).
11. Υψηλή ενεργειακή επίδοση του κτηρίου.
12. Αισθητική ένταξη Η/Μ.
13. Χώροι κατάλληλοι για ανάγκες νηπίων και βρεφών.
14. Χώροι κατάλληλοι και καλό επίπεδο άνεσης που θα ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των
ηλικιωμένων.
15. Κατάλληλη διαμόρφωση χώρων για προσωπικό και διοίκηση.
16. Υλικά και τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον για τον εσωτερικό και εξωτερικό σχεδιασμό του κτηρίου,
καθώς και η χρήση τοπικών υλικών.
17. Αρμονική ένταξη στην περιοχή και στον τόπο.
18. Δυνατότητα μελέτης και κατασκευής του συγκροτήματος σε δύο φάσεις για τις δύο διακριτές λύσεις , Βρεφονηπιακός Σταθμός και ΚΗΦΗ.
19. Μορφολογική αντιμετώπιση όψεων. Αρμονικό γλυπτό των όγκων.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ:
20. Δημιουργία καθαρών θετικών σχημάτων τόσο στους υπαίθριους όσο και στους εσωτερικούς χώ7
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ρους, ώστε να λειτουργούν ευχάριστα και ευεργετικά ως χώροι διημέρευσης και διαβίωσης.
21. Ανθρωπιστικός, κοινωνικός, ψυχολογικός παράγοντας. Πόσο αγκαλιάζει τον χρήστη, πόσο φιλόξενος τόπος είναι, πόσο θετικά δρα στην ευεξία των χρηστών.
22. Επαφή με το γύρω περιβάλλον, μικρή κλίμακα, ύψος, μικροί όγκοι.
23. Σαφήνεια όγκων, κατασκευής, καθαρότητα δομής.
24. Προσβασιμότητα, προσπελάσεις, προσανατολισμός στο χώρο.
25. Συμβατότητα εξωτερικού και εσωτερικού γλυπτού με χρήσεις.
26. Απλότητα, επιτυχία του μέγιστου με λιγότερα.
27. Σαφήνεια κεντρικής ιδέας και ταυτότητας της πρότασης.
28. Επαφή με τη γύρω γειτονιά και αναβάθμισή της.
29. Εισαγωγή φύσης στην αρχιτεκτονική.
Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
1. Ο εξωτερικός χώρος θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις βασικές χρήσεις του κτηρίου.
Σταδιακή ροή από εσωτερικούς χώρους σε εξωτερικούς και αντίστροφα.
2. Κύριες δραστηριότητες θα γίνονται στον εξωτερικό χώρο λόγω του ευνοϊκού κλίματος.
3. Το πάρκο γειτονιάς να τονώσει και βελτιώσει κοινωνικές, περιβαλλοντικές συνθήκες διαβίωσης
ευρύτερης περιοχής.
4. Βιώσιμη διαχείριση αστικού χώρου, με το πνεύμα της αειφορίας.
Γ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1. Ενεργειακή αποδοτικότητα. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας, νερού.
2. Κατασκευές με χαρακτηριστικά ενεργειακής συμπεριφοράς. Παθητικά ηλιακά συστήματα, παθητικά
συστήματα δροσισμού. Ενεργειακή συμπεριφορά στα κελύφη των κτηρίων.
3. Τεκμηρίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς σε συσχετισμό με βιοκλιματικό σχεδιασμό
και τυχόν προτεινόμενες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών.
4. Καταλληλότητα των επιλογών για τη θέση και το κλίμα της περιοχής, τον τόπο. Να ληφθεί υπόψη το
ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής, η σχέση των χώρων με το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς η δραστηριότητα είναι σε μεγάλο βαθμό υπαίθρια και ημιυπαίθρια
5. Κατάταξη στην ενεργειακή κατηγορία Β+ και άνω.
6. Βιοκλιματικός, περιβαλλοντικός, ενεργειακά παθητικός, αειφόρος σχεδιασμός που δεν έχει οικονομική επιβάρυνση στην κατασκευή. Χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα. Υλικά φιλικά στο περιβάλλον και στους χρήστες, μη τοξικά, που προάγουν την υγεία και ευεξία. Ανακυκλώσιμα, αποδομήσιμα.
7. Επιλογή σύγχρονων ανθεκτικών υλικών και τρόπων δόμησης με μικρότερη δυνατή ανάγκη συντήρησης, ελαχιστοποίηση κόστους κατασκευής. Νέες τεχνολογικές δυνατότητες.
Δ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Επιλογή δομικών συστημάτων, υλικών. Ευκολία εφαρμογής χρήσης, μηχανικές, φυσικές ιδιότητες,
επιπτώσεις χρήσης τους στο περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία.
2. Σαφής απόδοση της κατασκευής με σχέδια και κείμενο .
3. Ποιότητα και πληρότητα των κατασκευαστικών λεπτομερειών.
4. Μέτρα υγροπροστασίας, πυροπροστασίας, ηχοπροστασίας, εξασφάλιση συμβατότητας προτεινόμενων υλικών κ.τ.λ.).
5. Ευκολία υλοποίησης, οικονομία κατασκευής και συντήρησης, στην οποία περιλαμβάνονται η
αντοχή στη χρήση και στο χρόνο.
6. Καινοτομία κατασκευής.
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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1.
2.

Κόστος υλοποίησης η οποία μπορεί να βασίζεται στα Αναλυτικά Τιμολόγια Δημοσίων Έργων, ή
άλλες πηγές.
Τεκμηρίωση οικονομικής βιωσιμότητας σε συσχετισμό με συντήρηση και διάρκεια ζωής.

Ζ. ΕΠΙΛΟΓΗ Η/Μ
1. Σύστημα κλιματισμού (ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, κίνησης, καθαρότητας του αέρα).
2. Πρόβλεψη ανάλογων χώρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Προσαρμογή Η/Μ στο κτίριο.
3. Καταλληλότητα συστήματος με βάση τις κλιματικές συνθήκες και τις απαιτήσεις των χώρων
ανάλογα με τη χρήση τους.
4. Επιλογή καυσίμου με βάση τη βέλτιστη περιβαλλοντική ποιότητα.
Η. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1. Πρωτότυπες παράμετροι σχεδιασμού. Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης στην οικολογία και προστασία περιβάλλοντος.
2. Ενσωμάτωση καινοτομιών που βελτιώνουν τη σχεδιαστική λύση.
Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1. Πληρότητα παραδοτέων στοιχείων.
2. Ποιότητα παρουσίασης της πρότασης και της τεκμηρίωσής της.
3. Συνολική ποιότητα πρότασης. Αντίκτυπο στον τόπο με την υλοποίηση της. Ενσωμάτωση στον τόπο και
θετική συμβολή στην κοινωνία και στη βελτίωση ζωής.
Διαπιστώθηκε από την κριτική επιτροπή ότι καμία μελέτη δεν ανταποκρινόταν ολοκληρωμένα στα κριτήρια της ένταξης στον τόπο με πλήρως λειτουργικό τρόπο και με ορθό βιοκλιματικό σχεδιασμό.
Οι περισσότερες μελέτες αγνόησαν τη βασική ανάγκη μεγάλων ανοιγμάτων στο νότο στο σύνολο των κτηριακών τους όγκων, γεγονός το οποίο αποφέρει θερμικά κέρδη τον χειμώνα και εύκολη ηλιοπροστασία το
καλοκαίρι. Πέραν αυτού δεν υπήρχαν ολοκληρωμένες προτάσεις για παθητικά βιοκλιματικά στοιχεία (τοίχοι Trombe, θερμοκήπια, κλπ), ώστε τα κτίρια να μπορούν να λειτουργήσουν στο σύνολο τους χωρίς θέρμανση τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα. Η πλειονότητα των μελετών παρουσιάζει ελλιπή ηλιοπροστασία τους θερμούς μήνες, ιδιαίτερα στα δυτικά και ανατολικά ανοίγματα, ελλιπή κάθετο φυσικό δροσισμό
σε συνδυασμό με την απαραίτητη φύτευση εξωτερικά. Έτσι δεν μπορούν να δροσιστούν οι κτηριακοί όγκοι τις νυχτερινές ώρες που πέφτει η θερμοκρασία. Σε συνδυασμό με την σχετικά ελλιπή υψηλή φύτευση
στην πλειονότητα των μελετών, παρατηρείται ένα θερμικά βεβαρυμμένο περιβάλλον το καλοκαίρι.
Ως εκ τούτου η κατάταξη και αξιολόγηση των μελετών έγινε συγκριτικά και με πλήρη ομοφωνία της κριτικής επιτροπής.
Στη συνέχεια ο ορισμένος για θέματα πολεοδομίας τεχνικός σύμβουλος Αλέξανδρος Παντελεμίδης , Αγρ.
Τοπογράφος Μηχανικός MSc/ Αρχιτέκτων Μηχανικός, μετά από έλεγχο των συμμετοχών ως προς τις
πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής και με την επιφύλαξη της ακρίβειας των υπολογισμών των μεγεθών,
καθώς τα στοιχεία ελήφθησαν από προσχέδια και τεχνικές εκθέσεις, παρέδωσε στα μέλη της κριτικής
επιτροπής Τεχνική Έκθεση όπου σημειώνονται οι σχετικές παρατηρήσεις. Η επιτροπή αποφάσισε
ομόφωνα πως οι παρατηρήσεις στο σύνολό τους αφορούν σε μικρής κλίμακας υπερβάσεις , μπορούν να
επιλυθούν σε επίπεδο οριστικής μελέτης και δεν θα αποτελέσουν λόγω αποκλεισμού για τις
αναφερόμενες στην Τεχνική Έκθεση Συμβούλου μελέτες.

Έπειτα τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε μια πρώτη συστηματική εξέταση των μελετών (2ο στάδιο)
ακολουθώντας την τυχαία σειρά της αποσφράγισης.
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1.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 03553377AK και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού και πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα
κριτήρια του διαγωνισμού. Κάποια από τα αξιόλογα στοιχεία της μελέτης είναι το μεγάλο πάρκο, το αίθριο
και η χρήση φυσικών υλικών. Η μελέτη κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
2.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 26110211AO και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία της μελέτης θεωρούνται η πρόθεση για δημιουργία πάρκου αισθήσεων, το στοιχείο της
εσωτερικής αυλής καθώς και η φιλοσοφία του κύκλου της ζωής. Παρόλα αυτά η τελική πρόταση δεν
ανταποκρίνεται στην πρόθεση που θέτει ο διαγωνιζόμενος, επίσης η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις
βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και στις ανάγκες του τόπου. Συμπερασματικά, η μελέτη
κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί
ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
3.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 40803791IB και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Ο διαγωνιζόμενος επιλύει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό το θέμα της σκίασης. Ενδιαφέρουσα είναι η
πρόταση της εσωτερικής αυλής χωρίς ανοίγματα προς τα έξω. Η επιτροπή αποφασίζει ότι η μελέτη
απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του
διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
4.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 02061203MZ και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η προτεινόμενη μελέτη απαντά με επιτυχία στην χωροθέτηση του πάρκου γειτονιάς σε σχέση με τις
υπόλοιπες χρήσεις. Ενδιαφέρουσα επίλυση των όψεων. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε
ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και θα
περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
5.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 20784359LV και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η προτεινόμενη μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού Ενδιαφέρουσα
είναι η χωροθέτηση του πάρκου γειτονιάς κατά μήκος του οικοπέδου. Κρίνεται ότι η μελέτη πληροί
ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
6.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 00000008OO και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
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άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Ενδιαφέρον στοιχείο στη μελέτη είναι η χρήση του ηλιακού πύργου καθώς και η επίλυση του εξοπλισμού.
Προβληματική είναι η περιορισμένη χρήση ημιυπαίθριων χώρων. Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε
ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται
ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
7.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό CG08170107 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
8.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό K5555K5555 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η μελέτη προτείνει κλίμακα όγκων που συνάδει με την περιοχή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση των
υλικών και η μελέτη φύτευσης και αρχιτεκτονικής τοπίου. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε
ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού
και θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
9.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 159K28697A και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας (συμπαγής όγκος που δεν συνάδει με την κλίμακα του τόπο ούτε
με τις ζητούμενες χρήσεις), αδύναμης σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες
νηπίων, ηλικιωμένων και του πάρκου γειτονιάς καθώς και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού
σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού και
δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο
στάδιο αξιολόγησης.
10.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό PS10001000 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν :
Θετικό στοιχείο αποτελεί η δημιουργία πάρκου στην οροφή. Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας,
αναντιστοιχία της ογκοπλασίας με τις προτεινόμενες λειτουργίες, αδύναμης σχέσης που δημιουργείται
ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες νηπίων, ηλικιωμένων και στο πάρκο γειτονιάς καθώς και αστοχίας
επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού (πχ δυτικός προσανατολισμός) η μελέτη κρίνεται ότι
δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί ικανοποιητικά τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
11.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό AU00783505 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
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Είναι ενδιαφέρουσα η χωροθέτηση των λειτουργιών των νηπίων στον νότο καθώς και η είσοδος μέσω
στοάς. Κρίνεται ελλιπής η μελέτη φύτευσης και διαμόρφωσης του πάρκου γειτονιάς, ο σχεδιασμός δεν
οδηγεί στη συσχέτιση των λειτουργιών και την κοινωνική συνοχή με την γειτονιά. Οι προτεινόμενες
περσίδες θα έπρεπε να είναι κατακόρυφες λόγω προσανατολισμού. Λόγω της αδύναμης σχέσης που
δημιουργείται ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες νηπίων, ηλικιωμένων και του επίμηκους γραμμικού
πάρκου γειτονιάς καθώς και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη
κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού και δεν πληροί
ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
12.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 20112812AM και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Είναι ενδιαφέρουσα η χωροθέτηση του πάρκου γειτονιάς στο κέντρο. Αποτελεί συνδετικό στοιχείο για τις
δύο προτεινόμενες λειτουργίες του βρεφονηπιακού σταθμού και του ΚΗΦΗ. Λόγω σημαντικών
προβλημάτων κλίμακας και ένταξης στο αστικό περιβάλλον, του συμπαγούς του όγκου, καθώς και αστοχίας
επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε
ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και
κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
13.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 13852586DK και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Είναι ενδιαφέρον στοιχείο η χρήση της στοάς και ο σωστός προσανατολισμός των δύο κτηρίων προς τη
μεσημβρία. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού ,
πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο
στάδιο αξιολόγησης.
14.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 95914062TG και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Αποτελεί θετικό στοιχείο η χωροθέτηση του πάρκου γειτονιάς στο κέντρο καθώς και η πρόταση της ηλιακής
καμινάδας. Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας, συμπαγούς πρότασης κτηρίου , καθώς και αστοχίας
επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού (λάθος προσανατολισμός) η μελέτη κρίνεται ότι δεν
απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια
του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
15.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό AL10092720 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Ενδιαφέρουσα η επιμέρους επίλυση του βρεφονηπιακού σταθμού με καμπύλους όγκους. Σημαντική αλλά
όχι επιτυχής η προσπάθεια δροσισμού μέσω καμινάδας. Ωραία φωτορεαλιστική απόδοση. Πολύ ισχνή
είσοδος και απουσία εύκολης προσπέλασης. Ογκοπλαστικά αλλά και λειτουργικά δεν ενισχύεται η σύνδεση
των χρήσεων. Η οργάνωση του πάρκου γειτονιάς δεν ενισχύει τη σύνδεση των λειτουργιών και την
κοινωνική συνοχή με την γειτονιά. Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας, αδύναμης σχέσης που
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δημιουργείται ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες νηπίων, ηλικιωμένων και πάρκο γειτονιάς καθώς και
αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με
επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια του
διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
16.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό MJ19557789 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Είναι θετικό στοιχείο το πράσινο δώμα και η δημιουργία αίθριου. Ελλιπής σχεδιαστική επεξεργασία καθώς
και ελλιπής φύτευση σε όλους τους υπαίθριους χώρους. Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας,
αδύναμης σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες νηπίων, ηλικιωμένων και
πάρκο γειτονιάς καθώς και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται
ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού , δεν πληροί ικανοποιητικά τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
17.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 879092BL17 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η πρόταση είναι συνολικά ενδιαφέρουσα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον λειτουργικά και μορφολογικά ο όγκος
του βρεφονηπιακού σταθμού. Κρίνεται λανθασμένος ο προσανατολισμός των κτηρίων.
Θεωρείται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί
ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
18.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 4400KL0440 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Είναι θετική επιλογή η προσαρμογή κυκλικού στοιχείου στην πρόταση. Οι επιλογές στον βιοκλιματικό
σχεδιασμό έχουν κάποιες αποκλίσεις που όμως μπορούν να διορθωθούν. Η ογκοπλασία του εξωτερικού
χώρου και κυρίως του όγκου των ΚΗΦΗ δεν είναι ήπια προς την γειτονιά . Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει
με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού , πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του
διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
19.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 73135849AK και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Είναι θετικό στοιχείο η ογκοπλασία και συνάδει με τις προτεινόμενες λειτουργίες. Πολλές σκληρές
επιφάνειες και ελλιπής φύτευση. Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του
διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει
στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
20.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό F425J36689 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
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Θετικά στοιχεία είναι η πράσινη στέγη, η ανάλυση της φύτευσης καθώς και η επίλυση της πρότασης σε
επίπεδο κάτοψης. Κρίνεται προβληματική η ογκοπλασία της πρότασης που δεν συνάδει με την λειτουργία.
Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
21.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 88887777LL και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία είναι η διάρθρωση των λειτουργιών, εξαιρετική γλυπτική. Αμηχανία στους υπαίθριους και
στους ημιυπαίθριους χώρους. Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί
ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
22.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 73286L78P4 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας σε σχέση με τις ζητούμενες λειτουργίες και σε σχέση με τον τόπο,
άστοχης σηματοδότησης λειτουργιών, αδύναμης συσχέτισης των διαφορετικών λειτουργιών νηπίων,
ηλικιωμένων και πάρκου γειτονιάς καθώς και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού
η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί
ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
23.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 08000010XX και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Πρόκειται για ενδιαφέρουσα πρόταση. Θετικό στοιχείο το φυτεμένο δώμα. Υπερβολικά σύνθετη
ογκοπλασία χωρίς ουσιαστικό λόγο. Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του
διαγωνισμού , πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει
στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
24.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό AA00002007 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό στοιχείο αποτελεί η μερική στροφή στο νότο. Καλή διαχείριση υπαίθριου και ημιυπαιθριου χώρου.
Παρόλα αυτά θεωρείται υπερβολικό το στοιχείο τούβλινων όγκων που θέτει ζητήματα κατασκευής και
συντήρησης. Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί
ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
25.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό AA01010111 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
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Θετικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη αίθριου ωστόσο κρίνονται αφιλόξενες οι όψεις σε σχέση με την κλίμακα
της γειτονιάς και των ζητούμενων χρήσεων. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη φύτευσης . Λόγω σημαντικών
προβλημάτων κλίμακας, αδύναμης σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες
νηπίων, ηλικιωμένων και πάρκο γειτονιάς καθώς και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού
σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού,
δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο
στάδιο αξιολόγησης.
26.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 14921678SD και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία αποτελούν η στροφή της μίας πλευράς στο νότο και ο μεγάλος υπαίθριος χώρος. Ωστόσο
κρίνεται ότι η αρχιτεκτονική γλώσσα είναι περίπλοκη και υπάρχει έλλειψη ομοιογένειας. Λόγω σημαντικών
προβλημάτων κλίμακας, ομοιογένειας, συμπαγών όγκων και αδύναμης σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα
στις διαφορετικές λειτουργίες νηπίων, ηλικιωμένων και πάρκο γειτονιάς καθώς και αστοχίας συνολικής
επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε
ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και
κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
27.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 10011001TB και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό στοιχείο αποτελεί η τυποποίηση, ενδιαφέρον στοιχείο οι πέργκολες και η κάθετη αναρρίχηση.
Ενδιαφέρουσα είναι και η σύνθεση των ημιυπαίθριων χώρων με τους δομημένους χώρους. Η όψεις δεν
συνάδουν με τις προτεινόμενες χρήσεις. Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού,
πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο
στάδιο αξιολόγησης.
28.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό AA38333149 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό στοιχείο αποτελούν τα πράσινα δώματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το υδάτινο στοιχείο. Υπερβολική
χρήση του καφασωτού χωρίς τεκμηρίωση. Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού,
πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο
στάδιο αξιολόγησης.
29.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό KK85159625 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Ενδιαφέροντα στοιχεία αποτελούν το νερό, η στοά και η άρθρωση των κοινόχρηστων χώρων. Παρόλα αυτά
θεωρείται ελλιπής η υψηλή φύτευση και αφιλόξενη η όψη προς τη γειτονιά. Η μελέτη απαντάει με
επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού
και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
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30.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό KA05080714 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η κάτοψη του ισογείου του βρεφονηπιακού σταθμού είναι σωστή και λειτουργική. Θετική είναι και η
επαφή του σταθμού με το χώμα. Σημαντική θεωρείται η δυνατότητα της λειτουργίας του ΚΗΦΗ σε οπτική
επαφή με τα παιδιά και το πράσινο. Είναι όμως προβληματική η κίνηση μέσα από ¨χτιστές¨ ράμπες.
Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί
ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
31.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 20PA111118 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Ενδιαφέρουσα είναι η ενιαία σχεδιαστική γραφή και η ακτινωτή διάταξη προς την εξωτερική αυλή που
όμως δημιουργεί πολυπλοκότητα στην κάτοψη, στον προσανατολισμό και στην προσπέλαση. Λόγω
σημαντικών προβλημάτων προσπέλασης και προσανατολισμού, και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και
ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του
διαγωνισμού, δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο
επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
32.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 15351L1Q84 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό στοιχείο είναι η επιλογή πράσινης στέγης. Η διαμόρφωση του πάρκου δεν συσχετίζεται και με τα
κτήρια, πράγμα που αποτελεί απαιτούμενο του διαγωνισμού. Γενικά η μελέτη κρίνεται ότι απαντάει με
επιτυχία σε αρκετά ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια τα κριτήρια του
διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
33.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό LK18020112 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η μελέτη παρουσιάζει ενδιαφέρουσα γεωμετρία. Όμως η συμπαγής μορφή του κτηρίου θέτει ζητήματα
κλίμακας και δεν παραπέμπει σε φιλικό περιβάλλον, που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τις ζητούμενες
λειτουργίες και χρήσεις. Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας, αδύναμης σχέσης που δημιουργείται
ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες νηπίων, ηλικιωμένων και πάρκο γειτονιάς καθώς και αστοχίας
επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε
ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και
κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
34.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 13992228AG και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικός είναι ο νότιος προσανατολισμός του βρεφονηπιακού σταθμού. Το βιοκλιματικό κέλυφος θέτει
ζητήματα λειτουργικότητας . Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί
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ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
35.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό FS11235813 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η ιδέα της σπειροειδής κίνησης είναι πολύ ενδιαφέρουσα . Θετικό στοιχείο αποτελεί το πράσινο δώμα.
Η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
36.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 022020208SJ και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Πολύ θετικό στοιχείο αποτελεί ο μεσημβρινός προσανατολισμός των κύριων χώρων του βρεφονηπιακού
σταθμού. Προβληματικός είναι ο χώρος ύπνου χωρίς φυσικό άμεσο φωτισμό και αερισμό. Η μελέτη
απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
37.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 20102014EJ και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Είναι λανθασμένος ο προσανατολισμός των κτηρίων. Θετικό στοιχείο είναι η διάσπαση των όγκων καθώς
και τα ωραία εσωτερικά, φιλικά προς το παιδί με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Λόγω σημαντικών
προβλημάτων προσανατολισμού, καθώς και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού
η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί
ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
38.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό CV00000001 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία αποτελούν η εσωτερική αυλή και η ποιότητα εξοπλισμού των ελεύθερων κοινόχρηστων
χώρων που προκύπτουν από τη δημιουργία αίθριου. Τα υλικά είναι πολύ σκληρά υλικά και η φύτευση
ελλιπής. Προβληματική είναι και η επιλογή του συστήματος σκίασης . Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με
επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του
διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
39.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 12094185GA και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία αποτελούν η σωστή διάταξη , η ένταξη στο περιβάλλον και ο προσανατολισμός στο νότο με
στοές και εναλλαγή κλειστού , στεγασμένου και υπαίθριου χώρου. Προβληματικό είναι το ότι δεν
διακρίνονται οι χρήσεις σε κάθε κτήριο. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά
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ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται
ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
40.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 34567890GT και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν :
Θετικά στοιχεία αποτελούν οι στέγες, το φυτεμένο δώμα, τα αίθρια και τα υδάτινα στοιχεία. Προβληματική
η χρήση του καφασωτού παντού χωρίς τεκμηρίωση. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε
ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται
ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
41.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό AN88031299 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η οργάνωση των όγκων βρεφονηπιακού σταθμού και ΚΗΦΗ είναι καλή ωστόσο υπάρχει προβληματισμός
με την επιλογή της στάθμευσης στον προνομιούχο νότο. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε
ζητούμενα του διαγωνισμού , πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται
ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
42.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 06071019AM και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία της μελέτης αποτελούν η σχέση των κτηρίων των δύο χρήσεων, η στοά και η απευθείας
σύνδεση με το δώμα. Υπάρχει όμως προβληματισμός από την απουσία σύνδεσης των χρήσεων με τους
υπαίθριους χώρους αλλά και από την απουσία απρόσκοπτης πρόσβασης. Ως προς τον βιοκλιματικό
σχεδιασμό θετικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη της στοάς. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε
ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια τα κριτήρια του διαγωνισμού και
κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
43.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 80175423AK και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό στοιχείο αποτελεί η πρόταση του αίθριου. Προβληματίζει η σύνδεση της λειτουργίας των
ηλικιωμένων και η επιλογή των υλικών. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά
ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται
ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
44.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό K00351248K και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό στοιχείο αποτελεί η επιλογή των υλικών που προσεγγίζουν πολύ καλά την μεσογειακή αρχιτεκτονική
καθώς επίσης και η στροφή στο νότο . Δυστυχώς δεν αξιοποιούνται σωστά οι όψεις . Προβληματισμό
δημιουργεί η κουραστική πρόσβαση στο ΚΗΦΗ, η χρήση πολλών σκληρών υλικών στους υπαίθριους
χώρους καθώς και θέματα συντήρησης των ξύλινων πανέλων. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία
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σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και
κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
45.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 26739461AK και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετική είναι η χωροθέτηση του πάρκου γειτονιάς. Ο σχεδιασμός είναι ελλιπής και προβληματική η
εκτεταμένη χρήση σκληρών δομικών υλικών. Η επανάληψη του ιδίου μοτίβου στο πάρκο γειτονιάς δεν
δίνει πολλές δυνατότητες για διαφορετικές χρήσεις και το πάρκο ενοποιείται με το υπόλοιπο συγκρότημα.
Παρατηρείται έλλειψη βιοκλιματικού σχεδιασμού και ορθής στροφής προς το νότο. Λανθασμένη είναι η
επιλογή σκίασης των όψεων (οριζόντια στοιχεία στην ανατολή). Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας,
συνθετικών επιλογών καθώς και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη
κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί
ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
46.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 801TK55118 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας, αδύναμης σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα στις διαφορετικές
λειτουργίες νηπίων, ηλικιωμένων και πάρκο γειτονιάς καθώς και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και
ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του
διαγωνισμού , δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο
επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
47.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 17711771OE και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία είναι το φυτεμένο δώμα και η ενδιάμεση φύτευση. Παρόλα αυτά φαίνεται ελλιπής ο
σχεδιασμός του πάρκου γειτονιάς και της φύτευσης. Τα βυθίσματα δεν επιτρέπουν την επικοινωνία με τη
γειτονιά και η επιλογή του ψηλού τοίχου δεν τεκμηριώνεται. Στην αυλή του νηπιαγωγείου δεσπόζει ο όγκος
του ΚΗΦΗ. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί
ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
48.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό R38A271414 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία αποτελούν η καμινάδα που λειτουργεί και σαν τοπόσημο , η τούβλινη επένδυση, και η
πρόταση των στοών. Προβληματίζει η διαχείριση και η προσβασιμότητα των κοινόχρηστων χώρων .Ο
βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ελλιπής. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ζητούμενα του
διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει
στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
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49.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 01030624GP και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η πρόταση είναι εκτός κλίμακας ως προς τις χρήσεις. Προβληματίζει η μνημειακή όψη του συνόλου που
δεν συνάδει με τις προτεινόμενης χρήσεις και το ευρύτερο αστικό σύνολο. Λόγω σημαντικών προβλημάτων
κλίμακας, καθώς και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι
δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί ικανοποιητικά τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
50.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό KA10987654 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετική είναι η προσπάθειά αξιοποίησης του δώματος όμως η μεγαλύτερη επιφάνεια του καλύπτεται με
σκληρά υλικά και όχι με πράσινο. Θετική είναι η επίλυση των χρήσεων σε 2 όγκους. Προβληματίζουν
ζητήματα κλίμακας στην όψη και τα σκληρά υλικά δεν προϊδεάζουν τις προτεινόμενες χρήσεις. Λείπει η
εισαγωγή της φύσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στον υπαίθριο χώρο. Θεωρείται ατυχής
προσανατολισμός προς την ανατολή όπου γίνεται προσπάθειά με αναρριχόμενο πράσινο σε γλάστρες που
θα έχει θέματα συντήρησης και λειτουργίας. Προβληματικοί οι τυφλοί βοηθητικοί χώροι, τα wc και η
αίθουσα ύπνου χωρίς φυσικό φωτισμό και αερισμό. Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας,
σχεδιασμού πρασίνου και αστοχίας επίτευξης βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται
ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού, δεν πληροί ικανοποιητικά τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
51.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 16233117ML και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό μορφολογικό στοιχείο αποτελούν οι όψεις με το παιχνίδι κενών με πλευρές και πέργκολες.
Δημιουργείται φιλική σχέση με τη γειτονιά. Θετικά στοιχεία είναι ακόμα το φυτεμένο δώμα και η επιλογή
ισόγειας ανάπτυξης των κυρίων χρήσεων. Προβληματίζει η ουσιαστική απουσία του πάρκου γειτονιάς
(αποτελεί το περίσσευμα του σχεδιασμού και όχι σχεδιασμένο χώρο) . Προβληματικά στοιχεία είναι τα μη
παθητικά θερμικά κέρδη του δροσισμού που προσφέρει η πέργκολα, η έλλειψη πρασίνου και μελετημένης
φύτευσης και ο κατακερματισμός της βόρειας πλευράς με κλιμακωτά επίπεδα. Κρίνεται ότι η μελέτη
απαντάει με σχετική επιτυχία σε ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
52.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό CC00000000 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία αποτελούν η άρτια παρουσίαση, οι δουλεμένοι ημιυαπαίθριοι χώροι και το πάρκο
γειτονιάς. Θετικά αξιολογείται και το φυτεμένο δώμα. Προβληματικά στοιχεία αποτελούν η ένταξη στο
τοπικό περιβάλλον, η χάραξη με αυστηρά μορφολογικά στοιχεία , ο προσανατολισμός με λάθος άξονα
στροφής και η ύπαρξη τυφλών χώρων. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με σχετική επιτυχία σε ζητούμενα
του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι θα
περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
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53.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό SA19851991 και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό στοιχείο αποτελεί η καθαρή δομή της κάτοψης. Ο προσανατολισμός των προτεινόμενων χρήσεων
είναι λανθασμένος και η σχεδίαση της πρότασης δεν είναι επαρκώς επεξεργασμένη. Δεν υπάρχουν
στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού. Λόγω σημαντικών προβλημάτων κλίμακας, επίλυσης της πρότασης και
απουσία ενεργειακού και βιοκλιματικού σχεδιασμού η μελέτη κρίνεται ότι δεν απαντάει με επιτυχία σε
ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού , δεν πληροί ικανοποιητικά τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται
ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
54.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 12341234YM και
μοιράζονται τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα
άλλα μέλη της επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του
διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία είναι η ενδιαφέρουσα σχεδιαστική πρόταση των όψεων και το πράσινο δώμα.
Προβληματίζει η έκταση της υπερβολικής κάλυψης σε όλο το οικόπεδο που παραπέμπει σε πανεπιστήμιο
και ο ελλιπής σχεδιασμός υπαίθριου χώρου. Κρίνεται ότι η μελέτη απαντάει με σχετική επιτυχία σε
ζητούμενα του διαγωνισμού, πληροί ικανοποιητικά κάποια από τα κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται
ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Στο σημείο αυτό τελείωσε η συνεδρίαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8 Οκτωβρίου 2020
Στα Χανιά σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθαν νόμιμα στην αίθουσα
δημοτικού συμβουλίου του πρώην δημαρχείου Νέας Κυδωνίας , τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του
Πανελλήνιου ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» στην 3η συνεδρίαση.
Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι :
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
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Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.
Σε αυτό το σημείο η πρόεδρος ανέφερε ότι μετά από την πρώτη συστηματική εξέταση των 54 μελετών ,
διακρίθηκαν 35 μελέτες που απαντούν πιο ολοκληρωμένα στους στόχους του διαγωνισμού και θα
συνεχίσουν στην επόμενη φάση συγκριτικής αξιολόγησης.
Σε αυτήν την φάση αρχίζει η επαναξιολόγηση των 35 μελετών.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 03553377AK και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Λόγω της αδύναμης σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες νηπίων, ηλικιωμένων
και πάρκου γειτονιάς, της αστοχίας στην επίτευξη βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού καθώς και
στην απουσία ημιυπαίθριων χώρων, η μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά δεν πληροί ικανοποιητικά τα
κριτήρια του διαγωνισμού και κρίνεται ότι δεν θα περάσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 40803791IB και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η μελέτη παρουσιάζει προβλήματα στη διάρθρωση των προτεινόμενων λειτουργιών. Η στοά σε
υπερυψωμένο επίπεδο κρίνεται με επιφύλαξη ως προς την επιτυχή λειτουργία του δημόσιου χώρου.
Λόγω των παραπάνω κρίνεται ότι οι προτεινόμενες λύσεις δεν είναι συμβατές με τις προτεραιότητες που
θέτει ο αγωνοθέτης ως προς τις λειτουργίες. Λόγω αυτών των σημαντικών προβλημάτων η μελέτη κρίνεται
ότι δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 02061203MZ και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει απώλεια της αστικής κλίμακας ως προς την προτεινόμενη ογκοπλασία,
παρότι γίνεται προσπάθεια συσχέτισης των λειτουργιών αυτό δεν επιτυγχάνεται στο τελικό αποτέλεσμα.
Λόγω αυτών των σημαντικών προβλημάτων η μελέτη κρίνεται ότι δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 20784359LV και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
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Η προτεινόμενη μελέτη απαντάει με επιτυχία σε ουσιαστικά ζητούμενα του διαγωνισμού . Είναι
ενδιαφέρουσα η χωροθέτηση του πάρκου γειτονιάς κατά μήκος του οικοπέδου. Η μελέτη κρίνεται ότι θα
περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 00000008OO και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η περιορισμένη χρήση ημιυπαίθριων χώρων, η μη επιτυχημένη διάρθρωση των προτεινόμενων
λειτουργιών καθώς και αδύναμη συσχέτιση του κτηρίου με το πάρκο γειτονιάς δεν συνθέτουν ένα
αποτέλεσμα σύμφωνο με τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο αγωνοθέτης. Παρά την προσπάθεια
επίλυσης η προτεινόμενη μελέτη κρίνεται ότι δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό CG08170107 και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
O κτηριακός όγκος κατακερματίζεται και οδηγεί στην απώλεια της συνοχής των λειτουργιών. Ο
προσανατολισμός είναι προβληματικός, ιδιαίτερα του βρεφονηπιακού σταθμού που είναι κλειστός στην
ανατολή (σημαντικός προσανατολισμός για τον ηλιασμό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού).
Παρά την προσπάθεια επίλυσης η προτεινόμενη μελέτη κρίνεται ότι δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό K5555K5555 και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η μελέτη εμφανίζει επιτυχημένες επιλύσεις στα θέματα που θέτει ο αγωνοθέτης. Συγκεκριμένα η μελέτη
προτείνει ενδιαφέρουσα διάσπαση όγκων , πρόταση υλικών , μελέτη φύτευσης και αρχιτεκτονικής τοπίου.
Προβληματική η πρόταση λειτουργιών στον νότο (WC/αποθήκες). Οι λειτουργίες αυτές θα μπορούσαν να
χωροθετηθούν στον βορρά. Η μελέτη κρίνεται ότι θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 13852586DK και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η μελέτη εμφανίζει μια σωστή χωροθέτηση και σωστό προσανατολισμό των κτηριακών όγκων αλλά η
ένταξη της πλατείας φαίνεται προβληματική. Παρουσιάζει υπερβολική χρήση του μορφολογικού στοιχείου
της καμάρας. Επίσης λειτουργικά δεν έχουν επιλυθεί ζητούμενα του διαγωνισμού όπως θέματα
συντήρησης. Η μελέτη κρίνεται ότι θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 879092BL17 και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η μελέτη δεν επιλέγει σωστό προσανατολισμό κτηριακών όγκων αλλά η επιμέρους επίλυση των
λειτουργιών φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Η μελέτη κρίνεται ότι θα περάσει σε επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
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Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 4400KL0440 και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Πολύ θετικό στοιχείο αποτελεί το κεντρικό κυκλικό αίθριο όπου γύρω του αναπτύσσονται οι λειτουργίες
του βρεφονηπιακού σταθμού και του ΚΗΦΗ. Το πάρκο γειτονιάς δεν είναι επαρκώς σχεδιασμένο ως τέτοιο.
Το ΚΗΦΗ επικοινωνεί οπτικά με τον κεντρικό χώρο παιχνιδιού του βρεφονηπιακού και εκτονώνεται σε ένα
ενδιαφέρον φυτεμένο δώμα. Η μελέτη κρίνεται ότι θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 73135849AK και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετική είναι η ογκοπλασία που συνάδει με τις προτεινόμενες λειτουργίες. Παρόλα αυτά η σύγκρουση
όγκων λόγω στροφής και στενάχωροι υπαίθριοι χώροι αποτελούν προβληματικά σημεία. Υπάρχουν χώροι
WC χωρίς φυσικό φωτισμό και αερισμό. Ατυχής προσέγγισή εισόδου με σκάλες. Η μελέτη κρίνεται ότι θα
περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό F425J36689 και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία αποτελούν η πράσινη στέγη, η ανάλυση της φύτευσης καθώς και η επίλυση της πρότασης
σε επίπεδο κάτοψης. Προβληματική η ογκοπλασία της πρότασης που δεν συνάδει με την λειτουργία.
Ατυχής η πρόσβαση με σκάλες. Ελλιπής βιοκλιματικός σχεδιασμός. Η μελέτη κρίνεται ότι δεν θα περάσει
σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 88887777LL και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία αποτελούν η διάρθρωση των λειτουργιών και η εξαιρετική γλυπτική. Αμηχανία υπάρχει
στους υπαίθριους και στους ημιυπαίθριους χώρους. Χρησιμοποιούνται υλικά που δεν συνάδουν με τον
τόπο. Δημιουργούνται όμως θέματα κλίμακας στην ογκοπλασία και πολύ ψηλοί όγκοι. Ελλιπής
βιοκλιματικός σχεδισμός. Η μελέτη κρίνεται ότι δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 08000010XX και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Ενδιαφέρουσα πρόταση με επεξεργασία υλικών και θετικά στοιχεία το φυτεμένο δώμα καθώς και το
σταδιακό ανέβασμα από το χαμηλό επίπεδο του πάρκου στο φυτεμένο δώμα. Επιτυχημένη είναι και η
διαμόρφωση του πάρκου γειτονιάς. Ελλιπής δενδροφύτευση και αμήχανη ογκοπλασία. Πολύ ωραία
προοπτικά. Η μελέτη κρίνεται ότι θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό AA00002007 και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
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Θετικά στοιχεία αποτελούν η στροφή στο νότο κάποιων από τους χώρους και το πράσινο δώμα. Καλή
διαχείριση υπαίθριου και ημιυπαίθριου χώρου. Γίνεται υπερβολική χρήση μορφολογικών στοιχείων και ο
χώρος είναι υπερδομημένος. Ανακύπτουν ζητήματα συντήρησης και κατασκευής. Η μελέτη κρίνεται
συγκριτικά ότι θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 10011001TB και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Αποτελεί θετικό στοιχείο η τυποποίηση και ενδιαφέρον στοιχείο οι διάδρομοι δροσισμού. Ενώ οι κτηριακοί
όγκοι είναι σωστά στραμμένοι προς το νότο, δεν έχουν ικανά ανοίγματα ούτε τις απαιτούμενες αποστάσεις
αναμεταξύ τους για να έχουν τα απαραίτητα θερμικά οφέλη. Η μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά δεν θα
περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό AA38333149 και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η υπερβολική χρήση του καφασωτού θα επιφέρει θέματα συντήρησης. Οι ημιυπαίθριοι χώροι είναι
ελλιπείς. Δεν υπάρχει επιτυχής συσχετισμός και μίξη των προτεινόμενων χρήσεων. Θετικές οι φυευτές
στέγες, ελλιπής ο βιοκλιματικός σχεδιασμός. Η μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά δεν θα περάσει σε επόμενο
στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό KK85159625 και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετική και λειτουργική είναι η κατανομή των χώρων. Ενδιαφέρουσα είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση. Ο
προσανατολισμός όμως παρουσιάζει αστοχία. Οι όψεις προς την πόλη είναι κλειστές. Η ογκοπλασία δεν
συνάδει με τις ζητούμενες χρήσεις. Ελλιπής ο βιοκλιματικός σχεδιασμός. Η μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά
δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης .
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό KA05080714 και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Είναι θετική είναι επίλυση της λειτουργίας σε επίπεδο κάτοψης και πρόσβασης καθώς και η επίλυση της
σκίασης με περσίδες. Η μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 15351L1Q84 και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Δεν υπάρχει επαρκώς σχεδιασμένο πάρκο γειτονιάς. Ο προσανατολισμός δεν είναι επιτυχής, καθώς οι
όγκοι έχουν βασικά δυτικό και ανατολικό προσανατολισμό. Η ξύλινη κατασκευή δεν λειτουργεί σωστά
βιοκλιματικά. Η μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά με τις υπόλοιπες μελέτες δεν θα περάσει σε επόμενο
στάδιο αξιολόγησης.

25

ΑΔΑ: ΨΣΞΛΩΗ5-1ΟΚ
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 13992228AG και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Ο προσανατολισμός είναι μερικώς επιτυχημένος , παρόλα αυτά η χρήση του αίθριου δεν επιφέρει τα
επιθυμητά θερμικά οφέλη. Μορφολογικά δεν συνάδει με την προτεινόμενη λειτουργία. Η μελέτη κρίνεται
ότι συγκριτικά θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό FS11235813 και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Παρόλο που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ιδέα της σπειροειδής κίνησης, η πρόταση δεν απαντά
ικανοποιητικά στον παθητικό βιοκλιματικό σχεδιασμό. Θετικό στοιχείο είναι επίσης η εσωτερική αυλή.
Υπάρχουν κάποιες δυσαρμονίες στην επίλυση της κάτοψης σε σχέση με την σπείρα. Η μελέτη κρίνεται ότι
συγκριτικά δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 022020208SJ και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι οι κύριοι χώροι του βρεφονηπιακού σταθμού έχουν μεσημβρινό
προσανατολισμό. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του υπόσκαφου. Προβληματισμός δημιουργείται ως προς
τον αερισμό και τον ηλιασμό. Τα πάνελ σκίασης δεν ενδείκνυνται για τον μεσημβρινό προσανατολισμό. Η
μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό CV00000001 και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό στοιχείο αποτελεί η εσωτερική αυλή. Η ογκοπλασία δεν αφήνει να φανούν οι διαφορετικές χρήσεις.
Λάθος διάγραμμα βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά θα περάσει σε επόμενο
στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 12094185GA και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία είναι η στροφή στο νότο και το φυτεμένο δώμα. Η μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά θα
περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 34567890GT και μοιράζονται τα
τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικό στοιχείο αποτελεί ο ενδιάμεσος χώρος για τον βρεφονηπιακό σταθμό και το ΚΗΦΗ και η μικρή
κλίμακα της ογκοπλασίας. Ελλιπής βιοκλιματικός σχεδιασμός. Παρόλο που υπάρχουν θετικά στοιχεία η
μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
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Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό AN88031299 και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Υπάρχει καλή οργάνωση όγκων βρεφονηπιακού σταθμού και ΚΗΦΗ. Προβληματίζει η επιλογή της
στάθμευσης στον προνομιούχο νότο. Ενδιαφέρουσα μελέτη με την πλατεία στο κέντρο αλλά λείπουν οι
ημιυπαίθριοι χώροι και δεν είναι επιτυχημένη η χωροθέτηση λειτουργιών όπως η στάθμευση στο νότο και
τα νήπια στον όροφο. Η μελέτη κρίνεται ότι δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 06071019AM και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Θετικά στοιχεία της μελέτης αποτελούν η σχέση των κτηρίων των δύο χρήσεων, η στοά και η απευθείας
σύνδεση με το δώμα. Προβληματίζει η σχέση των χρήσεων με τους ημιυπαίθριους χώρους , η απουσία
σύνδεσης των χρήσεων με τους υπαίθριους χώρους, η απουσία απρόσκοπτης πρόσβασης. Ως προς τον
βιοκλιματικό σχεδιασμό θετικό στοιχείο είναι μόνο η ύπαρξη της στοάς. Η μελέτη κρίνεται ότι συγκριτικά
θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 80175423AK και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση με πολλά φυσικά υλικά και οικολογικά στοιχεία. Η μελέτη κρίνεται ότι
συγκριτικά θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό K00351248K και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Ενδιαφέρουσα σύνθεση αλλά δυστυχώς τα θέματα συντήρησης και αξιοποίησης προσανατολισμού δεν
δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που συγκριτικά μπορεί να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο. Ελλιπής
βιοκλιματικός σχεδιασμός. Η μελέτη κρίνεται ότι δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 17711771OE και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Η αρχιτεκτονική έκφραση μέσω σκληρών χαράξεων με γωνίες που συγκλίνουν και αποκλίνουν δεν
συνάδουν με τις χρήσεις που ζητούνται. Παρατηρείται στενότητα προσπέλασης μέσω της σύνθεσης
εισόδου. Ελλιπής βιοκλιματικός σχεδιασμός . Η μελέτη κρίνεται ότι δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό R38A271414 και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Κυρίως ο ελλιπής βιοκλιματικός σχεδιασμός έχει σαν αποτέλεσμα να κριθεί ότι η μελέτη δεν θα περάσει σε
επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
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Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 16233117ML και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Κυρίως ο ελλιπής βιοκλιματικός σχεδιασμός και θέματα προσπελασιμότητας έχουν σαν αποτέλεσμα να
κριθεί ότι η μελέτη δεν θα περάσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό CC00000000 και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Κυρίως ο ελλιπής βιοκλιματικός σχεδιασμός έχει σαν αποτέλεσμα να κριθεί ότι η μελέτη δεν θα περάσει σε
επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Τοποθετούνται για εξέταση, οι πινακίδες της μελέτης με ενδεικτικό αριθμό 12341234YM και μοιράζονται
τα τεύχη της τεχνικής έκθεσης στα μέλη της επιτροπής για ενημέρωση. Η πρόεδρος και τα άλλα μέλη της
επιτροπής παρατηρούν τις πινακίδες σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις του διαγωνιζόμενου στο τεύχος.
Ύστερα από συζήτηση τα μέλη της επιτροπής καταλήγουν:
Κυρίως ο ελλιπής βιοκλιματικός σχεδιασμός έχει σαν αποτέλεσμα να κριθεί ότι η μελέτη δεν θα περάσει σε
επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8 Οκτωβρίου 2020
Στα Χανιά σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθαν νόμιμα στην αίθουσα
δημοτικού συμβουλίου του πρώην δημαρχείου Νέας Κυδωνίας , τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του
Πανελλήνιου ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» στην 4η συνεδρίαση.
Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι :
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.
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Στη συνέχεια γίνεται μία συνολική συγκριτική αξιολόγηση των 16 μελετών που προκρίθηκαν στην
προηγούμενη συνεδρίαση για να διαχωριστούν αυτές που απαντούν πιο ολοκληρωμένα στους στόχους
του Διαγωνισμού.
Η επιτροπή ομόφωνα κατέληξε στις παρακάτω 12 συμμετοχές για αξιολόγηση σε επόμενη φάση. Οι
συμμετοχές αυτές, με τυχαία σειρά κατάταξης είναι οι εξής:
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό K5555K5555 συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 879092BL17συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 4400KL0440 συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 73135849AK συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό KA05080714 συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 022020208SJ συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 12094185GA συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 06071019AM συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 80175423AK συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 13852586DK συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό AA00002007 συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό CV00000001 συζητείται και στην επόμενη φάση.
Στο σημείο αυτό τελείωσε η Συνεδρίαση.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
14 Μαΐου 2021
Σήμερα, 14 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω της προκαθορισμένης διαδικτυακής
πλατφόρμας του δήμου Χανίων , συνήλθαν νόμιμα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» στην 5η συνεδρίαση.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι:
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.
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Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε γενική συζήτηση για τις μελέτες που ξεχώρισαν και αξιολογήθηκε
εκ νέου κάθε μία από τις 12 συμμετοχές .
Ομόφωνα αποφασίστηκε, εκτός από τα 3 βραβεία και τις 3 εξαγορές που προβλέπονται από την
διακήρυξη του διαγωνισμού, να δοθούν συμπληρωματικά και τρεις μνείες χωρίς χρηματικό αντίτιμο λόγω
των επιμέρους θετικών στοιχείων που διακρίνονται στις συγκεκριμένες επιλύσεις
Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι οι μελέτες που θα προχωρήσουν σε βράβευση, με τυχαία σειρά, είναι οι 9
ακόλουθες :
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό K5555K5555 συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 879092BL17συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 4400KL0440 συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 73135849AK συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 022020208SJ συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 12094185GA συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 80175423AK συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 13852586DK συζητείται και στην επόμενη φάση.
Η Μελέτη με ενδεικτικό αριθμό AA00002007 συζητείται και στην επόμενη φάση.
Στο σημείο αυτό λύνεται η Συνεδρίαση.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
21 Μαΐου 2021
Σήμερα, 21 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω της προκαθορισμένης διαδικτυακής
πλατφόρμας του δήμου Χανίων, συνήλθαν νόμιμα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» στην 6η συνεδρίαση.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι:
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.
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H επιτροπή επανεξέτασε συγκριτικά τις μελέτες που έχουν προταθεί για βράβευση. Αναρτώνται οι
ψηφιακές πινακίδες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας γίνεται συζήτηση και επιτροπή αποφασίζει
ομόφωνα στην κατανομή των βραβεύσεων σε βραβεία, επαίνους και μνείες ως εξής:
ΒΡΑΒΕΙΟ 12094185GA
ΒΡΑΒΕΙΟ 879092BL17
ΒΡΑΒΕΙΟ Κ5555Κ5555
ΕΞΑΓΟΡΑ 13852586DK
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΑ00002007
ΕΞΑΓΟΡΑ 4400KL0440
ΜΝΕΙΑ 80175423ΑΚ
ΜΝΕΙΑ 020202085J
ΜΝΕΙΑ 73135849ΑΚ
Στο σημείο αυτό λύνεται η Συνεδρίαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
28 Μαΐου 2021
Σήμερα, 28 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω της προκαθορισμένης διαδικτυακής
πλατφόρμας του δήμου Χανίων, συνήλθαν νόμιμα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» στην 7η συνεδρίαση.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι:
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.
Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε εκ νέου συγκριτική συζήτηση για την κατανομή των βραβεύσεων.
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H επιτροπή ομόφωνα κατέταξε τις μελέτες με αυτήν την σειρά:
ΒΡΑΒΕΙΟ 1ο 12094185GA
ΒΡΑΒΕΙΟ 2ο 879092BL17
ΒΡΑΒΕΙΟ 3ο Κ5555Κ5555
ΕΞΑΓΟΡΑ 1η 13852586DK
ΕΞΑΓΟΡΑ 2η ΑΑ00002007
ΕΞΑΓΟΡΑ 3η 4400KL0440
ΜΝΕΙΑ 1η 80175423ΑΚ
ΜΝΕΙΑ 2η 020202085J
ΜΝΕΙΑ 3η 73135849ΑΚ
Αναλυτικά η επιτροπή κατέγραψε για κάθε μία από τις παραπάνω μελέτες τα εξής:
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ _ 12094185GA
Η μελέτη ξεχώρισε με τις ποιότητες χώρου που προσφέρει. Στρέφει όλα τα κτίρια ανελλιπώς στον νότο με
μικρά πλάτη 6,5μ, υαλοστάσια κατά μήκος των μακρών πλευρών και κρεβατίνες με αναρριχώμενα
αμφίπλευρα των όψεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλαπλά οφέλη. Θερμικά κέρδη, βέλτιστο φυσικό
φωτισμό και εξαερισμό. Οι μεγάλες συρόμενες τζαμαρίες αμφίπλευρα ανοίγουν και μετατρέπουν τον
εσωτερικό χώρο σε ημιυπαίθριο. Υπάρχει μία εξαιρετική θετική ρευστότητα χώρου. Το εσωτερικό
ενοποιείται με το ύπαιθρο αλλά και οι εσωτερικοί χώροι ενοποιούνται αναμεταξύ τους. Δημιουργείται «η
αίσθηση του «συνανήκειν» όπως αναφέρουν οι μελετητές. «Η αίθουσα δεν είναι παρά το ενδιάμεσο
διάστημα μεταξύ δύο σημαινουσών υπαίθριων εμπειριών. Ο κήπος είναι αν ένα ανοιχτό δωμάτιο».
Υπάρχει σταδιακή μετάβαση από μέσα προς το έξω φυσικό περιβάλλον. Είναι θετικό το ότι υπάρχει
ξεχωριστός υπαίθριος προστατευμένος χώρος για κάθε λειτουργία και δυνατότητα άμεσης επαφής με την
φύση από οποιοδήποτε σημείο του χώρου.
Δημιουργούνται ευέλικτες κατόψεις επιτρέποντας αλλαγές στο μέλλον. Σε επίπεδο κάτοψης προτείνουν οι
μελετητές ευέλικτα εσωτερικά χωρίσματα προτρέποντας την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Υπάρχει δημοκρατική και δίκαιη ισορροπία χρήσεων, ευελιξία στις χρήσεις και αρμονική επικοινωνία
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Διαχωρίζεται ευκρινώς η λειτουργία βρεφών και νηπίων. Κρίνεται
ιδιαίτερα θετικό που οι λειτουργίες ΚΗΦΗ και Βρεφονηπιακού συναντιούνται στο πάρκο της γειτονιάς που
ενώνει τις δύο χρήσεις και αναμεταξύ τους και με την γειτονιά. Η αρχιτεκτονική καθρεφτίζει μία ευχάριστα
λιτή μοντέρνα γλώσσα, που δεν υπάρχει αλλού στην πόλη. Ο λιτός χαρακτήρας της μελέτης μεταφέρει
κατά κάποιο τρόπο το πνεύμα της παραδοσιακής κρητικής αρχιτεκτονικής με την λιτότητα, απλότητα και
καθαρότητα που την χαρακτήριζε, όπου λόγω του τρόπου ζωής και μέσα από την συνειδητοποίηση του
εφήμερου οι ογκοπλασίες υπηρετούσαν μόνο το απαραίτητο. Τα κτίρια είναι ήπια ενταγμένα στην κλίμακα
της γειτονιάς, διατηρώντας τον χαρακτήρα του δημόσιου κτιρίου.
Οι παράλληλοι όγκοι με μικρές βελτιώσεις-διορθώσεις όσον αφορά στις διαστάσεις τους και στη σκίαση
τους μπορούν να έχουν θερμικά οφέλη, ιδιαίτερα αν προστεθούν τοίχοι Trombe ή και θερμοκήπια.
Απαραίτητη είναι η έρευνα και μελέτη προσομοιώσεων, που να αποδεικνύει ότι τις ηλιόλουστες μέρες του
χειμώνα δεν θα χρειάζεται επικουρική θέρμανση και ότι από Μάϊο έως αρχές Οκτωβρίου είναι επαρκής η
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σκίαση. Επίσης συνιστάται να διασφαλιστεί η θερμοχωρητικότητα των κτιρίων εσωτερικά με βαριά υλικά
σε δάπεδα, τοίχους, οροφές, όπου είναι δυνατόν. Θετική επέμβαση αποτελούν οι κρεβατίνες στον βορά με
τα αναρριχώμενα-κληματαριές, που διατηρούν δροσερό τον υπαίθριο χώρο στα σημεία των εισερχόμενων
δροσερών νυχτερινών ρευμάτων, ώστε να είναι εφικτός ο νυχτερινός δροσισμός των όγκων. Ωστόσο στα
αίθρια είναι ελλιπής η υψηλή φύτευση με φυλλοβόλα δένδρα, η οποία και είναι απαραίτητη. Αντί για
κρεμάμενα φυτά από πάνω στις αυλές στον κενό χώρο, τα οποία δεν θα λειτουργήσουν, να φυτευτούν
δένδρα, που θα έχουν και λιγότερη συντήρηση. Επιβάλλεται προσομοίωση του υπαίθριου χώρου, ώστε να
γίνουν πυκνώσεις υψηλής φύτευσης όπου χρειάζεται και στα αίθρια και στο πάρκο γειτονιάς. Αναμένεται
γενικά ένας περισσότερο σχεδιασμένος υπαίθριος χώρος με φυσικά υλικά, ακολουθώντας όλες τις αρχές
του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επίσης χρειάζεται να μελετηθούν οι σκιασμοί ανάμεσα στα στα
υαλοπετάσματα των κτιρίων τον χειμώνα από Δεκέμβριο ως Φεβρουάριο και να διευκρινιστεί αν χρειαστεί
κάποιος όγκος να μετατοπιστεί λίγο ώστε να διευρυνθεί κάποιο αίθριο. Το ίδιο να μελετηθούν με
διαγράμματα και προσομοιώσεις οι σκιασμοί στον νότο τους μήνες Απρίλιο ως και Οκτώβριο, ώστε να
είναι επαρκείς, επιτρέποντας ωστόσο τον χειμερινό ήλιο να εισέρχεται στους χώρους. Να ελεγχθεί η κλίση
των περσίδων και η πυκνότητα τους σε σχέση με τον χειμερινό ηλιασμό και την καλοκαιρινή
ηλιοπροστασία. Η νότια όψη του διώροφου χρειάζεται επί πλέον σκιασμό στο ύψος ισογείου. Συστήνεται
να υπάρχουν φεγγίτες για τον βραδινό δροσισμό με το σύστημα αυτοματισμού BEMS, που ήδη
προβλέπεται στην μελέτη. Απαιτείται μελέτη για ανακλαστήρες, όπου αυτοί είναι απαραίτητοι, καθώς και
ακουστική μελέτη. Θετικά κρίνονται τα φυτεμένα δώματα. Θετική και η γεωθερμία, καθώς και η υπόγεια
δεξαμενή ομβρίων. Προσοχή με τα φωτοβολταϊκά μη χαθούν οι πράσινες στέγες. Συνιστάται η χρήση
τοπικών υλικών όπως της τοπικής ανοιχτόχρωμης πέτρας αντί των ψυχρών υλικών, σε συνδυασμό με
κατάλληλες σκιάσεις και φυτεύσεις. Επίσης συνιστάται με προσομοιώσεις να διερευνηθεί τριπλή υάλωση
στις μεγάλες βορινές τζαμαρίες.
Θετική κρίνεται η ισόγεια δόμηση όπου ήταν δυνατόν και ιδιαίτερα στα ΚΗΦΗ, που τους δίνεται χώρος
και άπλωμα που έχουν ανάγκη. Θετική και η προσπέλαση στα ΚΗΦΗ. Θετικό το ότι προτείνονται βρώσιμα
φυτά στον κήπο και αστικές καλλιέργειες. Θετική η ενδοδαπέδια θέρμανση, και τα ξύλινα έπιπλα.
Πέραν των βελτιώσεων για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό χρήζουν βελτίωσης ή διόρθωσης τα εξής:
Δεν είναι θετικό το ότι η είσοδος στον Βρεφονηπιακό σταθμό είναι από την μία πλευρά και τα κεντρικά
γραφεία από την άλλη. Δεν χρειάζονται τόσοι υπόγειοι χώροι. Θα πρέπει να διερευνηθεί η κατακόρυφη
λειτουργία στο πρώτο κτίριο. Χρειάζεται ανελκυστήρας. Υπάρχει μία σκάλα που σκιάζει την νότια όψη.
Τα αρνητικά αυτής της μελέτης είναι ότι λείπουν οι εξάρσεις, ο τοπωνυμικός χαρακτήρας. Η στοίχιση των
όγκων δίνει μία συμβατική μορφολογία σε όλες τις χρήσεις χωρίς διαφοροποιήσεις. Δεν ξεχωρίζει ούτε
ιεραρχείται η κάθε λειτουργία. Υπάρχει απουσία χαρακτήρα της κάθε χρήσης σε επίπεδο αρχιτεκτονικής
μορφής.
Ωστόσο η μελέτη καταφέρνει να λειτουργήσει ως δοχείο ζωής με υψηλές ποιότητες μέσα από
μινιμαλιστική οπτική.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ _ 879092BL1
Η μελέτη επιτυγχάνει μία εξαιρετικά γλυπτική μικρή κλίμακα με διασπασμένους όγκους και ένταξη στον
τόπο προσδίδοντας έναν πολύ πετυχημένο τοπωνυμικό χαρακτήρα με μινωικούς συνειρμούς και εξάρσεις
όπως ο οβελίσκος. Επικλινείς φωταγωγοί που μπορούν να λειτουργήσουν και για δροσισμό δημιουργούν
ένα γλυπτικό τοπίο.
Επιχειρείται μία ενδιαφέρουσα κίνηση στον υπαίθριο χώρο και επικροτείται η ύπαρξη κεντρικού
περίκλειστου αίθριου, τυπική διάταξη στην παράδοση του τόπου, η λειτουργία του οποίου όμως διαλύεται
πλήρως με την ύπαρξη υψομετρικής διαφοράς 1,5μ από τον δυτικό προς τον ανατολικό όγκο. Με
αποτέλεσμα το αίθριο τελικά να μην λειτουργεί. Υπάρχει διάσπαση σε 4 επίπεδα και πολλά σκαλοπάτια, τα
οποία αντενδείκνυνται για τις συγκεκριμένες χρήσεις. Υπάρχει επίσης ανάγκη από πέργολες ή στοές
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περιμετρικά για προστασία και σκιασμό στην κίνηση. Με οριζόντια σκίαση στον νότο και ενδεχομένως
κάθετα αναρριχώμενα στην δύση και ανατολή. Δεν υπάρχει στέγαση στη σύνδεση του ημιυπαιρίου χώρου
εισόδου με το απέναντι κτίριο προς την δύση.
Θετικό είναι το ότι δίνεται αρκετός χώρος στο πάρκο γειτονιάς και μάλιστα στη νότια ηλιόλουστη πλευρά
του οικοπέδου.
Θετικό στοιχείο είναι επίσης οι φυτεμένες στέγες. Επικροτείται η χρήση εμφανούς οπτοπλινθοδομής,
γεγονός που θα διευκολύνει τη συντήρηση μακροπρόθεσμα.
Σοβαρή παράλειψη είναι το ότι η σύνθεση επικεντρώνεται στον βρεφονηπιακό σταθμό και ξεχνάει το
ΚΗΦΗ παραγκωνίζοντας το στο βορινό άκρο, συμπιέζοντας το σε έναν στενάχωρο συμπαγή πολυώροφο
όγκο, ο οποίος προσδίδει μεν θετικά μία ενδιαφέρουσα έξαρση στην ογκοπλασία του συγκροτήματος και
δημιουργεί από μακριά ένα σημείο αναφοράς, αλλά αγνοεί παντελώς την ευζωϊα, τις ανάγκες αυτής της
ευαίσθητης ηλικίας για επικοινωνία με την γη, την προσπελασιμότητα σε ένα επίπεδο, το άνοιγμα,
ευρύτητα χώρου και επικοινωνία με την φύση και την γειτονιά. Οι λειτουργίες μοιράζονται σε επίπεδα με
πολλά σκαλιά σε χρήσεις που θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο, χωρίς σκαλοπάτια. Η αυλή τους είναι
πολύ μικρή και σκιερή, ενώ έχουν ανάγκη από ήλιο και φως. Σκιάζεται από το κτίριο του βρεφονηπιακού
σταθμού και δεν έχει καθόλου ηλιασμό ούτε θερμικά οφέλη. Το ΚΗΦΗ δεν συνομιλεί έτσι στρυμωγμένο
που είναι ούτε με τον Βρεφονηπιακό σταθμό ούτε με τη γειτονιά.
Υπάρχουν προβλήματα στον προσανατολισμό που δεν λύνονται. Τα κτίρια είναι επιμήκη με κατεύθυνση
βορά-νότου και δυτικό ή ανατολικό προσανατολισμό ως επί το πλείστον. Οι νότιες όψεις κλείνονται από
τοίχους ή βοηθητικούς χώρους. Έτσι δεν έχουμε παθητικά θερμικά κέρδη από πουθενά, αλλά ούτε και
επαρκή ηλιοπροστασία τους θερινούς μήνες.
Υπάρχει δυσκολία στον διαχωρισμό των χρήσεων στον υπαίθριο χώρο του κεντρικού αιθρίου,
διαχωρίζονται μόνο με διαφορετικές πλακοστρώσεις και πεζούλι, γεγονός προβληματικό.
Δεν μπορούν να γίνουν διορθώσεις στη λειτουργία των κατόψεων όσον αφορά τις υψομετρικές διαφορές
χωρίς ριζικές παρεμβάσεις.
Οι τόσο ευχάριστοι και παιχνιδιάρικοι όγκοι αγνοούν βασικές λειτουργίες, την προσβασιμότητα και τον
νότιο προσανατολισμό.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ _ Κ5555Κ5555
Θετικό στοιχείο αυτής της μελέτης είναι η σύνθεση μικρών διασπασμένων όγκων στο οικόπεδο και ο
αρμονικός τρόπος ενσωμάτωσης τους στον τόπο. Γίνεται συμπύκνωση του κτιριακού συγκροτήματος στην
μία πλευρά του οικοπέδου προς απελευθέρωση μεγάλου πράσινου χώρου και διαμορφώσεων για το
πάρκο γειτονιάς. Θετική είναι η δημιουργία πολλών φυτεμένων με ενδημικά είδη αυτόνομων εσωτερικών
αυλών – αιθρίων, οι οποίες είναι προστατευμένες από όχληση. Είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα του αστικού
ελαιώνα. Η ιδέα των πετρόχτιστων αναλημματικών τοίχων, της μικρής κλίμακας, μαζί με τα ελαιόδενδρα
δημιουργεί ένα σύνολο συνυφασμένο με τα τοπία της Κρήτης. Θετική είναι η επιλογή φυτεμένων
δωμάτων σε συνδυασμό με κάποια φωτοβολταϊκά και η χρήση σκιάστρων στο ύφος κρεβατίνας, όπως και
το στοιχείο των φωταγωγών οροφής με τη φυσική απαγωγή του θερμού αέρα από το εσωτερικό των
χώρων.
Τα ΚΗΦΗ είναι σε καλή σχέση και σε επαφή με τον χώρο στάθμευσης. Υπάρχει ευκολία στην κίνηση και
στην πρόσβαση. Είναι γενικά εύκολη η προσπελασιμότητα σε όλο το συγκρότημα. Επικροτείται η
χρησιμοποίηση «οικολογικών υλικών και ενδημικών φυτών και δένδρων, όπως και τα παιχνίδια για
διαφορετικές ηλικίες στον υπαίθριο χώρο, τα όργανα υπαίθριας άσκησης, τα σημεία έντονης φύτευσης με
ήσυχες γωνιές στάσης και χαλάρωσης». Επικροτείται η αποφυγή σκληρών επιφανειών στο ύπαιθρο και η
πρόταση για πατημένο χώμα.
Η μερικώς υπόσκαφη κατασκευή διατηρεί σταθερές θερμοκρασίες σε όλη την διάρκεια του έτους.
Ίσως επιτυγχάνεται δροσιά το καλοκαίρι με κατάλληλες επεμβάσεις κάθετου δροσισμού. Η συμπύκνωση
όμως των χώρων και η στενότητα των αιθρίων, αυτό το μάζεμα των κτιρίων στην μία πλευρά έχει ως
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αποτέλεσμα ελλιπή θερμικά κέρδη τον χειμώνα και ελλιπή ηλιασμό στους χώρους. Δεν αξιοποιείται
παθητικά η ηλιακή ενέργεια τη χειμερινή περίοδο. Τα πολύ μικρά αίθρια παραμένουν μόνιμα σκιασμένα
τον χειμώνα. Λίγοι είναι οι χώροι με νότιο προσανατολισμό και πολλοί έχουν κλειστούς τοίχους στον νότο,
χωρίς αξιοποίηση θερμικών κερδών με κάποιο παθητικό σύστημα, όπως τοίχους μάζας. Στο 1ο επίπεδο οι
θαμμένες στο χώμα αίθουσες δεν διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό. Δημιουργούνται πολλοί τυφλοί
δευτερεύοντες χώροι, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Θα μπορούσαν να ανοιχτούν γενικά
περισσότερα παράθυρα. Η πυκνότητα όγκων δημιουργεί μεν ευκολία στη λειτουργία χρήσεων,
ταυτόχρονα όμως δυσχεραίνει λόγω της έλλειψης γενναιοδωρίας κίνησης σε μεγαλύτερους αύλειους
χώρους.
Μέσα σε αυτή την συμπύκνωση των όγκων αντιμετωπίζονται ενιαία όλες οι λειτουργίες και του ΚΗΦΗ και
του Βρεφονηπιακού σταθμού και δεν διαχωρίζονται, το οποίο θα ήταν επιθυμητό. Οι υπαίθριοι χώροι του
συγκροτήματος είναι πολύ συμπιεσμένοι.
Όσον αφορά στα υλικά, η επιλογή της πολυουρεθάνης έχει υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα και δεν
θεωρείται ότι συνάδει με τις απαιτήσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού. Τα μαλακά συνθετικά υλικά για
παιδιά έχουν επίσης υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα και εκλύουν τοξικούς ρύπους.

ΕΠΑΙΝΟΣ 1 _ 13852586DK
Το θετικό αυτής της πρότασης είναι ότι μελετήθηκε η αρχιτεκτονική γλώσσα της παράδοσης του τόπου και
εντάσσεται αρμονικά στο οικόπεδο και στην κλίμακα της περιοχής. Έχει γίνει καλή επίλυση των κατόψεων
και αρκετά σωστός είναι ο νότιος προσανατολισμός. Θετικά τα μεγάλα ανοίγματα στον νότο με
ανοιγόμενους φεγγίτες, καθώς και η προστασία του βορά με συμπαγή στοιχεία και μικρά ανοίγματα για
φυσικό αερισμό το καλοκαίρι με διαμπερότητα στους χώρους. Είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι
καλέσματος της γειτονιάς στο πάρκο. Τα βρέφη έχουν κοντά τους τη φύση ακόμα και στον όροφο.
Θετική είναι η χωροθέτηση του πάρκου στο κέντρο του οικοπέδου ως σημείο συνάντησης των δύο
χρήσεων. Είναι λειτουργικά ευχάριστο το ότι ο ημιυπαίθριος καθιστικός χώρος των ΚΗΦΗ βρίσκεται σε
επαφή με την είσοδο του πάρκου, που φέρνει σε επαφή τους ηλικιωμένους με άλλα μέλη της κοινότητας.
Είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση να μετατραπούν η Δραγούμη και Βερναδάκη σε δρόμους ήπιας
κυκλοφορίας. Επικροτούνται οι χώροι στάθμευσης ποδηλάτων, η υπαίθρια βιβλιοθήκη, οι χώροι άσκησης,
οι χώροι οπωροκηπευτικών, η χρησιμοποίηση πατημένου χώματος, η χρήση νερού στη διαμόρφωση του
υπαίθριου χώρου. Θετικό το σύστημα αποθήκευσης και ανακύκλωσης νερού, διαχείριση ομβρίων υδάτων
και το σύστημα φιλτραρίσματος γρι νερού.
Η στέγη με την φατνωματική δομή θεωρείται ενδιαφέρουσα κατασκευή, που βοηθά στην ακουστική του
χώρου, δίνει δυνατότητες ευελιξίας στην κάτοψη για μελλοντικές αλλαγές.
Βέβαια η προσπάθεια να ενταχθούν στοιχεία κρητικής αρχιτεκτονικής στη σύνθεση δεν πετυχαίνει καλά
στην υλοποίηση. Αδυνατεί η μετάφραση στην μεταφορά αναλογιών. Οι παραδοσιακές πορτάρες και οι
εσωτερικές καμάρες, οι παραδοσιακές στοές έχουν διαφορετικές αναλογίες. Λόγω του πάχους των κιόνων
τους, των κάθετων δομικών στοιχείων, οι στοές της μελέτης μοιάζουν με χάρτινο σκηνικό. Έχουν χαθεί στην
μεταφορά η αναλογίες, η αρμονία, η στιβαρότητα της κρητικής αρχιτεκτονικής.
Πέρα από αυτό λείπει μία ωραία σταδιακή μετάβαση από τις αίθουσες στον υπαίθριο χώρο. Υπάρχουν
μόνο σκίαστρα στο αίθριο. Εκεί που θα χρειαζόταν οι στοές. Επίσης υλικά θερμικής μάζας στους
εξωτερικούς χώρους χωρίς επαρκή σκίαση αντενδείκνυται λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών κατά
τους θερινούς μήνες.
Υπάρχει ελλιπής φύτευση στους υπαίθριους, λείπει η πυκνότητα πρασίνου και η υψηλή φύτευση που έχει
ανάγκη ο τόπος λόγω των κλιματολογικών συνθηκών. Η δημιουργία τριγωνικών διατάξεων στους
υπαίθριους χώρους δημιουργεί δυσάρεστη εμπειρία και δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη για χαλάρωση
και αγκαλιές που απαιτούν οι συγκεκριμένες χρήσεις.
Η ιδέα για χρησιμοποίηση του υλικού του πηλού είναι ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, μόνο που στην Ελλάδα
αυτή την στιγμή δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν «τοίχοι πατημένου χώματος ως δομικά στοιχεία της
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κατασκευής πάνω στα οποία στηρίζεται η στέγη». Μόνο ως στοιχείο πλήρωσης μπορεί να εφαρμοστεί υπό
τις δεδομένες συνθήκες ο πηλός στον ελλαδικό χώρο.
ΕΠΑΙΝΟΣ 2_ AA00002007
Η μελέτη αυτή έχει καλά δομημένους ημιυπαίθριους χώρους και λειτουργικές κατόψεις με καθαρό
διαχωρισμό χρήσεων. Το πάρκο και οι ενδιάμεσοι υπαίθριοι χώροι υποδέχονται και προσελκύουν την
γειτονιά.
Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η μεγάλη εσωτερική κεντρική αυλή που είναι χαρακτηριστικό κρητικής και
μεσογειακής αρχιτεκτονικής. Λείπουν όμως οι στοές και μία σταδιακή μετάβαση από μέσα προς τα έξω
είτε με στοές, είτε με στέγαστρα ή πέργολες, απαραίτητη για το κρητικό κλίμα.
Η παιδική χαρά λειτουργεί συνδετικά μεταξύ χρήσεων Βρεφονηπιακού και ΚΗΦΗ, καθώς και του πάρκου
γειτονιάς. Δημιουργούνται ωραία, γενναιόδωρα, θετικά σχήματα υπαίθριων χώρων. Οι υφιστάμενες
υψομετρικές εξομαλύνονται με φυσικό τρόπο.
Υπάρχει νότιος προσανατολισμός σε αρκετές αίθουσες με μεγάλες τζαμαρίες. Αρκετά τμήματα νότιων
υαλοστασίων δεν είναι ηλιοπροστατευμένα από τον καλοκαιρινό ήλιο. Θετική η πρόταση φυτεμένου
δώματος.
Η επιλογή του τούβλου στις όψεις ως φίλτρο με ενιαία αντιμετώπιση σε όλους τους προσανατολισμούς
από την μία δεν παραπέμπει στις συγκεκριμένες χρήσεις Βρεφονηπιακού σταθμού και ΚΗΦΗ, και από την
άλλη δεν δικαιολογείται ο λόγος της χρήσης του. Παραπέμπει σε άλλες χρήσεις (μουσείο, βιβλιοθήκη κλπ.).
Η διάτρητη τούβλινη όψη στο νότο ακυρώνει τα θερμικά οφέλη του προσανατολισμού και στις δυτικές και
ανατολικές όψεις δεν ηλιοπροστατεύει επαρκώς τους θερινούς μήνες, ενώ κόβει τον φυσικό φωτισμό
χωρίς λόγο.
Υπάρχει μια αμήχανη σχισμή διαγώνια στους όγκους, για την οποία αναφέρεται πως λειτουργεί ως
δροσισμός των κτιρίων, δεν τεκμηριώνεται όμως ως επιλογή.
Παρόλο που αναφέρεται λεκτικά «έντονη βλάστηση», η φύτευση του υπαίθριου χώρου με υψηλή
βλάστηση φαίνεται ελλιπής. Αυτό το γεγονός μαζί με ελλιπείς σκιάσεις των όψεων προκαλεί
υπερθέρμανση τους θερινούς μήνες.
ΕΠΑΙΝΟΣ 3_ 4400KL0440
Η μελέτη αυτή έχει ως βασικό θετικό χαρακτηριστικό της ένα κεντρικό αίθριο κυκλικού σχήματος γύρω από
το οποίο οργανώνεται ο βρεφονηπιακός σταθμός. Το αίθριο βουλιάζει μέσα στη γη ως οπή και μέσω αυτού
επικοινωνούν οπτικά τα ΚΗΦΗ με τον βρεφονηπιακό σταθμό με επιτυχία. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον
τρόπο μία απ΄ευθείας επικοινωνία από το φυτεμένο δώμα στην κυκλική αυλή και η επαφή των
διαφορετικών λειτουργιών και χρήσεων χωρίς να υπάρχει σύγκρουση ή όχληση. Υπάρχει μία υπαίθρια
σκάλα με ελεγχόμενη πρόσβαση για επικοινωνία αυλής νηπίων με το δώμα. Από ψηλά μπορεί να γίνεται
και παρακολούθηση εκδηλώσεων από γονείς, παιδιά και ηλικιωμένους. Υπάρχουν υπόστεγοι χώροι στον
βρεφονηπιακό σταθμό για κατασκευές. Θετικό αξιολογείται το στοιχείο του νερού και ο λαχανόκηπος. Έχει
γίνει ενδιαφέρουσα μελέτη για την φύτευση. Θετική κρίνεται η χρήση σταθεροποιημένου χώματος για τα
εξωτερικά δάπεδα.
Δημιουργείται ένα ευρύχωρο πάρκο γειτονιάς στο νότο, το οποίο όμως είναι σχεδιασμένο ως μεγάλο
αμφιθέατρο, γεγονός που δεν ήταν ζητούμενο.
Θετική είναι η πρόταση για τοίχους από πηλό. Θετικό είναι το ότι προτείνονται τοίχοι 40εκ με μάζα, οι
οποίοι θα διευκολύνουν την θερμική αποθήκευση, την εξισορρόπηση υγρασίας και διαπνοής του κτιρίου.
Θετική είναι και η ύπαρξη ηλιακής καμινάδας, ο διαμπερής αερισμός μέσω φεγγιτών και καμινάδων
αερισμού, το αεριζόμενο κέλυφος και οι φεγγίτες αερισμού. Εξαιρετικά θετική κρίνεται και η χρήση τοίχων
Trombe για θερμικά κέρδη καθώς και η ανάσχεση ανέμων μέσω αεριζόμενου κελύφους.
Ο όγκος του ΚΗΦΗ στο βορρά είναι επιβλητικός και δεν δένει με το υπόλοιπο κτίριο του βρεφονηπιακού
σταθμού. Επικροτείται το σκεπτικό του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην μελέτη. Υπάρχουν όμως
προβλήματα, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς σκιάσεις λόγω του κυκλικού αιθρίου. Σε μερικά σημεία δεν
υπάρχει καθόλου σκίαση το καλοκαίρι και σε άλλα το στέγαστρο γίνεται τόσο μεγάλο που δυσχεραίνει τον
φυσικό φωτισμό. Για τον ίδιο λόγο τον χειμώνα σε πολλά τμήματα του κύκλου δεν δύναται να εισέλθει
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ήλιος και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν θερμικά κέρδη. Επίσης η δυτική πτέρυγα του Β.Σ. δεν έχει
επαρκή παθητικά θερμικά κέρδη. Εκτός τούτων, η πολύ ωραία αρχική ιδέα του κεντρικού αίθριου δεν
λύθηκε επαρκώς σε επίπεδο κάτοψης. Υπάρχουν αμήχανες γωνίες στον βρεφονηπιακό σταθμό. Αλλά και
στην κάτοψη του ΚΗΦΗ οι χώροι γυρνάνε πλάτη στο ωραίο πλάτωμα του δώματος. Έτσι δεν οδηγείται ο
χρήστης άμεσα στο εξωτερικό του. Εκεί η διαμπερότητα θα ήταν επιθυμητή.
Οι ογκοπλασία του ΚΗΦΗ δεν δένει με αυτή του βρεφονηπιακού σταθμού. Προκύπτει ένας μη επιτυχής
συγκερασμός σχημάτων με τα τρίγωνα στέγης, παραλληλόγραμμα όψεων και κύκλο.

ΜΝΕΙΑ 1_ 80175423ΑΚ
Η μελέτη παρουσιάζει ενδιαφέρον για την μεταφορά της σημειολογικής προσέγγισης της Κρητικής
μυθολογίας στους όγκους και τα υλικά της πρότασης. Η σπείρα και ο λαβύρινθος είναι οι βασικές
αναφορές από όπου προκύπτει ένα κεντρικό πάρκο γειτονιάς που χωροθετείται για να αποτελεί σημείο
συνάντησης των λειτουργιών του βρεφονηπιακού σταθμού στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου και του
ΚΗΦΗ στη νότια. Η πρόσβαση στον βρεφονηπιακό σταθμό γίνεται από την οδό Δραγούμη νότια και
διασχίζοντας το πάρκο γειτονίας αλλά η πρόσβαση από μόνη της δεν αποτελεί ισχυρό στοιχείο σύνδεσης
καθώς κατά τα άλλα ο ψηλός τοίχος στο νότο εμποδίζει κάθε επαφή των χρήσεων και επίσης κόβει ηλιακά
οφέλη για το κτίριο.
Το εσωτερικό αίθριο του βρεφονηπιακού σταθμού είναι ωραίο στοιχείο, αλλά το τριγωνικό σχήμα
δυσκολεύει την χρήση του. Θετική η ανάπτυξη του σταθμού σε ένα επίπεδο και ενδιαφέρουσα η επιλογή
της ανοικτής διάταξης των λειτουργιών στο εσωτερικό η οποία όμως δεν είναι εφαρμόσιμη σε
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
Στενάχωρο είναι το κάτω επίπεδο του ΚΗΦΗ του χώρου ανάπαυσης που είναι βυθισμένο στη γη με πολύ
μικρή αυλή. Δυσάρεστο είναι και το γεγονός του διαχωρισμού του ΚΗΦΗ σε δύο επίπεδα.
Το πάρκο γειτονιάς παρουσιάζει ενδιαφέρον ως περίκλειστος χώρος με όριο προς την γειτονία και
καθορισμένες εισόδους που όμως δεν προσελκύει την γειτονιά αλλά παραπέμπει σε ιδιωτικό κήπο και όχι
δημόσιο πάρκο.
Θετική η πρόταση φύτευσης και το ανάγλυφο του εδάφους καθώς και η επιλογή πολλών οικολογικών
στοιχείων όπως τα προτεινόμενα υλικά (καλουπωτός πηλός, ξύλινη οροφή), θετική η θερμική μάζα με τη
χρήση του υλικού του πηλού, η διαχείριση του νερού, η χρήση ποδηλάτων , η υπαίθρια βιβλιοθήκη, η
δυνατότητα λειτουργίας δημοτικού καφενείου.
Η πρόταση είναι δύσκολα υλοποιήσιμη στην Ελλάδα σήμερα χρησιμοποιώντας καλουπωτό πηλό ως φέρον
υλικό στήριξης.
ΜΝΕΙΑ 2_ 022020208SJ
Η λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού σε αυτή τη μελέτη είναι υπόσκαφη , σε τρύπες μέσα στη γη και
διασφαλίζεται μικρή συντήρηση ενώ απελευθερώνεται ένα μεγάλο πάρκο γειτονιάς με έμφαση στη φύση.
Οι χώροι του βρεφονηπιακού σταθμού έχουν νότιο προσανατολισμό και προστατεύονται από θορύβους
και οχλήσεις από τον δρόμο, έχουν πολλά ενεργειακά οφέλη . Η επαφή των χρήσεων βρεφονηπιακού
σταθμού, ΚΗΦΗ και πάρκου γειτονιάς δεν επιτυγχάνεται σε επίπεδο προσβασιμότητας, υπάρχουν μόνο
σκάλες στα εξωτερικά επίπεδα και δεν υπάρχει κοινός τόπος συνάντησης ΚΗΦΗ και βρεφονηπιακού
σταθμού.
Η επιλογή των πολλών τεθλασμένων χαράξεων είναι πολύ επιβλητική χωρίς κατανοητό λόγο.
Το κτίριο των ΚΗΦΗ προβάλει με έναν ακατέργαστο όγκο στο δρόμο και δεν ενοποιείται συνθετικά με το
υπόσκαφο. Η πρόταση κατασκευής με μεταλλικό φορέα και ξύλινη επένδυση είναι εκτός κρητικού
περιβάλλοντος και δεν έχει ικανή μάζα για θερμοχωρητικότητα. Στη διάρκεια των θερινών μηνών θα
δημιουργείται υπερθέρμανση.
Θετική η ανάπτυξη των λειτουργιών και του βρεφονηπιακού σταθμού και του ΚΗΦΗ σε ένα επίπεδο.
Το πάρκο γειτονιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ανοικτό χαρακτήρα του και την μεγάλη
επιφάνειά του.
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ΜΝΕΙΑ 3_ 73135849AK
Η μελέτη αυτή έχει ως θετικό στοιχείο την τοποθέτηση των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων προς τη
φυσική θέα του οικοπέδου αξιοποιώντας την. Όμως ο προσανατολισμός αυτός είναι λανθασμένος και
χάνονται όλα τα οφέλη του νότιου προσανατολισμού. Τα κτίρια είναι προσανατολισμένα προς δύση και
ανατολή. Υπάρχουν ενδιαφέροντες ημιυπαίθριοι χώροι που συνάδουν με το μεσογειακό κλίμα και οι
όψεις κατά επέκταση φαίνονται φιλικές. Η τοποθέτηση του κτιρίου του βρεφονηπιακού σταθμού λοξά
δημιουργεί περίσσεια τριγωνικών υπαίθριων χώρων που δεν είναι ευχάριστοι, όπως η πλατεία εισόδου.
Θετική είναι η πρόταση μετατροπής της οδού Βερναδάκη σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με πολλαπλά οφέλη
για την λειτουργία των δομών και του πάρκου γειτονιάς.
Στο σημείο αυτό λύνεται η Συνεδρίαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
15 Ιουνίου 2021
Σήμερα, 15 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, μέσω της προκαθορισμένης διαδικτυακής
πλατφόρμας του δήμου Χανίων , συνήλθαν νόμιμα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» στην 8η συνεδρίαση.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι:
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας.

Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση των βραβευθέντων μελετών.
ΒΡΑΒΕΙΟ 1ο 12094185GA
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Γιώργος Χατζόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (Επικεφαλής ομάδας)
Στατική μελέτη
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Γιώργος Μπαμπίλης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Η/Μ
Παντελής Αργυρός, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Εξωτερικοί Σύμβουλοι
Αλέξανδρος Σπεντζάρης
ΒΡΑΒΕΙΟ 2ο 879092BL17
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Κίμων Κωνσταντάρας, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Σπυρίδων Γιωτάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)
Μαγδαληνή Πετρολέκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)
Στατική μελέτη
Παυλος Μαλανδράκης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ
Η/Μ
Ευάγγελος Θεοδοσάτος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
ΒΡΑΒΕΙΟ 3ο Κ5555Κ5555
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Αικατερίνη Γουσγούνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (Υπεύθυνος ομάδας)
Φοίβος Σιγάλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)
Ελεάνα Πάστρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)
Στατική μελέτη
Νικόλαος Δικαιακος, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ(μέλος)
Η/Μ
Ιωάννης Μπόνιας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (μέλος)
(μέλος)
ΕΞΑΓΟΡΑ 1η 13852586DK
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Αικατερίνη Εξαμηλιώτου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΔΠΘ
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΠΘ
Στατική μελέτη
Στέφανος Χατζηηλίας, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Η/Μ
Γεώργιος Κλέπκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ
ΕΞΑΓΟΡΑ 2η ΑΑ00002007
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Χρήστος Πατρώνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Ε.De. UCL
Ποσοστό Συμμετοχής 100%
Στατική μελέτη
Νικόλαος Πανδής, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ποσοστό Συμμετοχής 100%
Η/Μ
Νικόλαος Καγκελάρης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ
Ποσοστό Συμμετοχής 100%
Αρχιτέκτονες Συνεργάτες
Λαζαρίδη Γιάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΑΠΘ
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Πατσάκη Πηνελόπη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σύμβουλος Μελετητής
Πανδή Γιάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, L.L. UCL, MSc C.E.M. UCL
Σύμβουλος Αστικού Σχεδιασμού
Γιάννης Πατρώνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Σύμβουλος Φυτοτεχνικής Μελέτης
Φοίβη Χρηστάρα, Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΞΑΓΟΡΑ 3η 4400KL0440
Ομάδα Μελέτης
Αλέξανδρος-Θεοχάρης Βαζάκας , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Μαρία Μανδαλάκη , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Αλέξιος Τζομπανάκης ,Αρχιτέκτων Μηχανικός, PhD Πανεπιστημίου Ρώμης
Ελένη Τσιριγωτάκη , Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Γεώργιος Τζούγκαρης , Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών
Σύμβουλος Φυτοτεχνικής Μελέτης
Εύα Παπαδημητρίου , Γεωπόνος Αρχιτέκτονας Τοπίου
Σύμβουλος επί του προυπολογισμού
Βασίλειος Μπερτσάτος , Αρχιτέκτων
Συνεργάτες
Δήμητρα Καδά (φοιτήτρια αρχιτεκτονικής)-Ειδική συνεργάτης
Γεωργία Κοκολάκη (φοιτήτρια αρχιτεκτονικής)
Ενεργειακές Προσομοιώσεις
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (διπλωματούχος μηχ. Περιβάλλοντος άνευ αδείας ΤΕΕ)
Τρισδιάστατες απεικονίσεις
Ιωάννα Τζαφέα (διπλωματούχος αρχιτέκτων άνευ αδείας ΤΕΕ)
ΜΝΕΙΑ 1η 80175423ΑΚ
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Ευάγγελος Πουρναράς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ
Στέφανία Τσιγκούνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός University of London Bartlett School of Architecture
Αμαλία Βρανάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΕΜΠ
Γιώργος Κατσάνος
Δανάη Γεωργία Γραφάκου
Κατερίνα Μαργαρίτη
Στατική μελέτη
Γεωργία Μαργαρίτη , Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Η/Μ
Ανδρέας Παπαθανασίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών
ΜΝΕΙΑ 2η 020202085J
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Μπαλντά Θεοδώρα , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Πολυζογοπούλου Λουίζα , Αρχιτέκτων Μηχανικός
Βολοβίνη Νεοκλεία, Γεωπόνος Αρχιτέκτων Τοπίου
Στατική μελέτη
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Σκοπελιτης Ιωάννης , Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Η/Μ
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικος Η/Υ ΕΜΠ
ΜΝΕΙΑ 3η 73135849ΑΚ
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Τζεορτζίνα Αντρει , Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΠΘ
Ευθυμία Λίλη
Αθηνά Χαραλαμπίδου
Λαζαρίδης Γεώργιος-Πέτρος
Στατική μελέτη
Βάσω Κριαρά , Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Λαζαρίδης Γεώργιος-Πέτρος
Η/Μ
Παναγιώτης Χρήστος Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός, University of Liverpool

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με την
ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,

Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ,

Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ,

Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,

Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,

Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,

Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ. : Μ. Φαραντάκη
Ταχ.Δ/νση :Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη
Τηλ. : 28213 – 41614
Fax : 28213 - 41716
www.chania.gr
e-mail: mfarantaki@chania.gr

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού:
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ», όπως ορίστηκαν με την
την αριθμ. 336/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΞΩΗ5-ΓΙ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με το Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβέρνησης Υ.Ο.Δ.Δ. 515/13-07-2020 , συνήλθαν σε κλειστές συνεδριάσεις σε αίθουσα
που όρισε η Διοργανώτρια Αρχή και σε τηλεδιασκέψεις μέσω πλατφόρμας της Διοργανώτριας Αρχής , με
αντικείμενο την αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής, τον έλεγχο της εμπρόθεσμης και έγκυρης
υποβολής τους, την αξιολόγηση όλων των μελετών που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της προκήρυξης, την
αιτιολογημένη κατάταξη τους και την τελική διαπίστωση των βραβευθέντων μελετητών.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α., «Νέο Πλαίσιο διενέργειας
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ
1427Β΄/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 22 186/4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ
1494/τ.Β΄/4-5-2012) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης του διαγωνισμού.
Παρόντες από την Κριτική Επιτροπή και με συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τις συνεδριάσεις ήταν οι
κάτωθι:
 Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με
την ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,
 Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών
του ΥΠΕΝ,
 Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον
κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ,
 Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
 Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,
 Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,
 Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου
κλαδικού φορέα,
Παρούσα ήταν και η Μαρία Φαραντάκη διοικητικός υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. και εκτελούσα χρέη
Γραμματέως.
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1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7 Οκτωβρίου 2020, 10:00 π.μ
Κατά τη πρώτη συνεδρίαση τα μέλη ενημερώθηκαν για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που προέκυψαν
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης της επιτροπής.
Η πρόεδρος, αναφέρει στα μέλη ότι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας κρίσης, είναι ο έλεγχος των φακέλων
των μελετών που έχουν υποβληθεί και η αποσφράγισή τους. Προτείνει, για όσες μελέτες στη φάση αυτή
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, να συγκεντρωθούν σε μία ξεχωριστή ομάδα.
Οι υποβληθέντες φάκελοι των διαγωνιζομένων τοποθετούνται ένας προς έναν στο τραπέζι Συνεδριάσεων,
για τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 14-17 της
προκήρυξης και στη συνέχεια ανοίγεται καθένας από αυτούς για τον έλεγχο των εσωκλειόμενων στοιχείων.
Δεκτοί έγιναν όλοι οι φάκελοι συμμετοχών που είτε παραδόθηκαν αυτοπροσώπως είτε απεστάλησαν με το
ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών και έφεραν σφραγίδα που αποδείκνυε την έγκαιρη
αποστολή τους μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2020. Συνολικά παραδόθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν 54
δέματα στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων.
Οι πενήντα τέσσερις μελέτες, ανοίγονται με τυχαία σειρά, αποσφραγίζονται και γίνεται η καταγραφή των
ενδεικτικών τους δεκαψήφιων αριθμών. Στο σημείο αυτό, η πρόεδρος, παρακαλεί τα Μέλη να
υπογράψουν όλους τους υποφακέλους που θα περιέχει κάθε κυρίως φάκελος και τα Τεύχη των Μελετών
να φυλαχθούν σε ξεχωριστό φάκελο καθώς επίσης και οι φάκελοι που περικλείουν τα στοιχεία των
διαγωνιζομένων και την αποδοχή αποσφράγισης.
Οι φάκελοι που παρελήφθησαν είναι:
α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

αρ.πρωτ.

ημ.παραλαβής

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

03553377AK
26110211AO
40803791IB
02061203MZ
20784359LV
00000008OO
CG08170107
K5555K5555
159K28697A
PS10001000
AU00783505
20112812AM
13852586DK
95914062TG
AL10092720
MJ19557789
879092BL17
4400KL0440
73135849AK
F425J36689
88887777LL
73286L78P4
08000010XX
AA00002007
AA01010111

45486
45745
46042
46947
46966
46968
46969
47226
47228
47412
47417
47422
47424
47425
47426
47446
47448
47505
47529
47533
47537
47542
47543
47547
47563

03/09/20
04/09/20
07/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
10/09/20
11/09/20
11/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20

ημ. courier
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

14921678SD
10011001TB
AA38333149
KK85159625
KA05080714
20PA111118
15351L1Q84
LK18020112
13992228AG
FS11235813
022020208SJ
20102014EJ
CV00000001
12094185GA
34567890GT
AN88031299
06071019AM
80175423AK
K00351248K
26739461AK
801TK55118
17711771OE
R38A271414
01030624GP
KA10987654
16233117ML
CC00000000
SA19851991
12341234YM

47574
47575
47578
47579
47582
47594
47622
47554
47703
47706
47756
47765
47819
47824
47837
47862
47972
47980
48127
48178
48179
48184
48191
48193
48199
48210
48417
49047
49043

14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
15/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
16/09/20
17/09/20
21/09/20
21/09/20

10/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20
14/09/20

Έπειτα η επιτροπή συνεδρίασε και συζήτησε το αντικείμενο του διαγωνισμού, και τους στόχους που έχει
θέσει ο αγωνοθέτης όπως περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της προκήρυξης.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7 Οκτωβρίου 2020 17:00
Η επιτροπή συνεδρίασε και συζήτησε εκτενώς το αντικείμενο του διαγωνισμού, αποσαφήνισε τους
στόχους και τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει θέσει ο αγωνοθέτης όπως περιγράφονται στα άρθρα 4, 5
και 20 της προκήρυξης και σύμφωνα με τις απαντήσεις της Διοργανώτριας αρχής στις ερωτήσεις των
συμμετεχόντων και έθεσε τις προτεραιότητες της, όπως περιγράφονται κάτωθι.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟY ΣΥΝΘΕΤΟY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α. Ποιότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
30
44
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Β. Ποιότητα σχεδιασμού του περιβάλλοντα χώρου και του πάρκου γειτονιάς

15

Γ. Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός

15

Δ. Ποιότητα σε επίπεδο τεχνολογίας κατασκευής

10

Ε. Οικονομοτεχνικά στοιχεία, κόστος κατασκευής, κόστος συντήρησης

10

Ζ. Επιλογή των τεχνικών συστημάτων των Η/Μ εγκαταστάσεων

10

Η. Καινοτομία σχεδιασμού

5

Θ. Παρουσίαση της λύσης και ποιότητα τεκμηρίωσης

5

Διαπιστώθηκε από την κριτική επιτροπή ότι καμία μελέτη δεν ανταποκρινόταν ολοκληρωμένα στα κριτήρια της ένταξης στον τόπο με πλήρως λειτουργικό τρόπο και με ορθό βιοκλιματικό σχεδιασμό.
Οι περισσότερες μελέτες αγνόησαν τη βασική ανάγκη μεγάλων ανοιγμάτων στο νότο στο σύνολο των κτιριακών τους όγκων, γεγονός το οποίο αποφέρει θερμικά κέρδη τον χειμώνα και εύκολη ηλιοπροστασία το
καλοκαίρι. Πέραν αυτού δεν υπήρχαν ολοκληρωμένες προτάσεις για παθητικά βιοκλιματικά στοιχεία (τοίχοι Trombe, θερμοκήπια, κλπ), ώστε τα κτίρια να μπορούν να λειτουργήσουν στο σύνολο τους χωρίς θέρμανση τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα. Η πλειονότητα των μελετών παρουσιάζει ελλιπή ηλιοπροστασία τους θερμούς μήνες, ιδιαίτερα στα δυτικά και ανατολικά ανοίγματα, ελλιπή κάθετο φυσικό δροσισμό
σε συνδυασμό με την απαραίτητη φύτευση εξωτερικά. Έτσι δεν μπορούν να δροσιστούν οι κτιριακοί όγκοι
τις νυχτερινές ώρες που πέφτει η θερμοκρασία. Σε συνδυασμό με την σχετικά ελλιπή υψηλή φύτευση στην
πλειονότητα των μελετών, παρατηρείται ένα θερμικά βεβαρυμμένο περιβάλλον το καλοκαίρι.
Ως εκ τούτου η κατάταξη και αξιολόγηση των μελετών έγινε συγκριτικά και με πλήρη ομοφωνία της κριτικής επιτροπής.
Έπειτα τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε μια πρώτη συστηματική εξέταση των μελετών (2ο στάδιο)
ακολουθώντας την τυχαία σειρά της αποσφράγισης και μετά από συγκριτική αξιολόγηση, ομόφωνα
αποφάσισαν ότι 35 από τις 54 συμμετοχές θα αξιολογηθούν στο επόμενο στάδιο.

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 Οκτωβρίου 2020 10:00
Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε γενική συζήτηση για τις μελέτες που ξεχώρισαν στο 2ο στάδιο και
αξιολογήθηκε εκ νέου κάθε μία από τις 35 επιλεγείσες συμμετοχές .
Μετά από συγκριτική αξιολόγηση , η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την πρόκριση 16 μελετών στο
επόμενο στάδιο.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 Οκτωβρίου 2020 17:00
Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε γενική συζήτηση για τις μελέτες που ξεχώρισαν στο 3ο στάδιο και
αξιολογήθηκε εκ νέου κάθε μία από τις 16 επιλεγείσες συμμετοχές .
Μετά από συγκριτική αξιολόγηση , η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την πρόκριση 12 μελετών στο
επόμενο στάδιο.
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14 Μαΐου 2021 10:00
Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε γενική συζήτηση για τις μελέτες που ξεχώρισαν στο 4ο στάδιο και
αξιολογήθηκε εκ νέου κάθε μία από τις 12 επιλεγείσες συμμετοχές .
Μετά από συγκριτική αξιολόγηση , η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την πρόκριση 9 μελετών για
βράβευση.

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21 Μαΐου 2021

10:00
45
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Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε γενική συζήτηση και μετά από συγκριτική αξιολόγηση των 9
μελετών , η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την κατανομή τους όπως περιγράφεται παρακάτω :
ΒΡΑΒΕΙΟ 12094185GA
ΒΡΑΒΕΙΟ 879092BL17
ΒΡΑΒΕΙΟ Κ5555Κ5555
ΕΞΑΓΟΡΑ 13852586DK
ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΑ00002007
ΕΞΑΓΟΡΑ 4400KL0440
ΜΝΕΙΑ 80175423ΑΚ
ΜΝΕΙΑ 020202085J
ΜΝΕΙΑ 73135849ΑΚ

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28 Μαΐου 2021 10:00
Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε εκ νέου συγκριτική συζήτηση για την κατανομή των βραβεύσεων.
H επιτροπή ομόφωνα κατέταξε τις μελέτες με αυτήν την σειρά:
ΒΡΑΒΕΙΟ 1ο 12094185GA
ΒΡΑΒΕΙΟ 2ο 879092BL17
ΒΡΑΒΕΙΟ 3ο Κ5555Κ5555
ΕΞΑΓΟΡΑ 1η 13852586DK
ΕΞΑΓΟΡΑ 2η ΑΑ00002007
ΕΞΑΓΟΡΑ 3η 4400KL0440
ΜΝΕΙΑ 1η 80175423ΑΚ
ΜΝΕΙΑ 2η 020202085J
ΜΝΕΙΑ 3η 73135849ΑΚ
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Η μελέτη ξεχώρισε με τις ποιότητες χώρου που προσφέρει. Στρέφει όλα τα κτίρια ανελλιπώς στον νότο με
μικρά πλάτη 6,5μ, υαλοστάσια κατά μήκος των μακρών πλευρών και κρεβατές με αναρριχώμενα αμφίπλευρα των όψεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλαπλά οφέλη. Θερμικά κέρδη, βέλτιστο φυσικό φωτισμό και εξαερισμό. Οι μεγάλες συρόμενες τζαμαρίες αμφίπλευρα ανοίγουν και μετατρέπουν τον εσωτερικό χώρο σε ημιυπαίθριο. Υπάρχει μία εξαιρετική θετική ρευστότητα χώρου. Το εσωτερικό ενοποιείται με
το ύπαιθρο αλλά και οι εσωτερικοί χώροι ενοποιούνται αναμεταξύ τους. Δημιουργείται «η αίσθηση του
συνανήκειν» όπως αναφέρουν οι μελετητές. «Η αίθουσα δεν είναι παρά το ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ
δύο σημαινουσών υπαίθριων εμπειριών. Ο κήπος είναι αν ένα ανοιχτό δωμάτιο». Υπάρχει σταδιακή μετάβαση από μέσα προς το έξω φυσικό περιβάλλον. Είναι θετικό το ότι υπάρχει ξεχωριστός υπαίθριος προστατευμένος χώρος για κάθε λειτουργία και δυνατότητα άμεσης επαφής με την φύση από οποιοδήποτε
σημείο του χώρου.
Δημιουργούνται ευέλικτες κατόψεις επιτρέποντας αλλαγές στο μέλλον. Σε επίπεδο κάτοψης προτείνουν οι
μελετητές ευέλικτα εσωτερικά χωρίσματα προτρέποντας την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Υπάρχει δημοκρατική και δίκαιη ισορροπία χρήσεων, ευελιξία στις χρήσεις και αρμονική επικοινωνία ε46
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σωτερικών και εξωτερικών χώρων. Διαχωρίζεται ευκρινώς η λειτουργία βρεφών και νηπίων. Κρίνεται ιδιαίτερα θετικό που οι λειτουργίες ΚΗΦΗ και Βρεφονηπιακού συναντιούνται στο πάρκο της γειτονιάς που
ενώνει τις δύο χρήσεις και αναμεταξύ τους και με την γειτονιά. Η αρχιτεκτονική καθρεφτίζει μία ευχάριστα
λιτή μοντέρνα γλώσσα, που δεν υπάρχει αλλού στην πόλη. Ο λιτός χαρακτήρας της μελέτης μεταφέρει κατά κάποιο τρόπο το πνεύμα της παραδοσιακής κρητικής αρχιτεκτονικής με την λιτότητα, απλότητα και καθαρότητα που την χαρακτήριζε, όπου λόγω του τρόπου ζωής και μέσα από την συνειδητοποίηση του εφήμερου οι ογκοπλασίες υπηρετούσαν μόνο το απαραίτητο. Τα κτίρια είναι ήπια ενταγμένα στην κλίμακα
της γειτονιάς, διατηρώντας τον χαρακτήρα του δημόσιου κτιρίου.
Οι παράλληλοι όγκοι με μικρές βελτιώσεις-διορθώσεις όσον αφορά στις διαστάσεις τους και στη σκίαση
τους μπορούν να έχουν θερμικά οφέλη, ιδιαίτερα αν προστεθούν τοίχοι Trombe ή και θερμοκήπια. Απαραίτητη είναι η έρευνα και μελέτη προσομοιώσεων, που να αποδεικνύει ότι τις ηλιόλουστες μέρες του
χειμώνα δεν θα χρειάζεται επικουρική θέρμανση και ότι από Μάϊο έως αρχές Οκτωβρίου είναι επαρκής η
σκίαση. Επίσης συνιστάται να διασφαλιστεί η θερμοχωρητικότητα των κτιρίων εσωτερικά με βαριά υλικά
σε δάπεδα, τοίχους, οροφές, όπου είναι δυνατόν. Θετική επέμβαση αποτελούν οι κρεβατίνες στον βορά
με τα αναρριχώμενα-κληματαριές, που διατηρούν δροσερό τον υπαίθριο χώρο στα σημεία των εισερχόμενων δροσερών νυχτερινών ρευμάτων, ώστε να είναι εφικτός ο νυχτερινός δροσισμός των όγκων. Ωστόσο
στα αίθρια είναι ελλιπής η υψηλή φύτευση με φυλλοβόλα δένδρα, η οποία και είναι απαραίτητη. Αντί για
κρεμάμενα φυτά από πάνω στις αυλές στον κενό χώρο, τα οποία δεν θα λειτουργήσουν, να φυτευτούν
δένδρα, που θα έχουν και λιγότερη συντήρηση. Επιβάλλεται προσομοίωση του υπαίθριου χώρου, ώστε να
γίνουν πυκνώσεις υψηλής φύτευσης όπου χρειάζεται και στα αίθρια και στο πάρκο γειτονιάς. Αναμένεται
γενικά ένας περισότερο σχεδιασμένος υπαίθριος χώρος με φυσικά υλικά, ακολουθώντας όλες τις αρχές
του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επίσης χρειάζεται να μελετηθούν οι σκιασμοί ανάμεσα στα υαλοπετάσματα των κτιρίων τον χειμώνα από Δεκέμβριο ως Φεβρουάριο και να διευκρινιστεί αν χρειαστεί κάποιος όγκος να μετατοπιστεί λίγο ώστε να διευρυνθεί κάποιο αίθριο. Το ίδιο να μελετηθούν με διαγράμματα και
προσομοιώσεις οι σκιασμοί στον νότο τους μήνες Απρίλιο ως και Οκτώβριο, ώστε να είναι επαρκείς, επιτρέποντας ωστόσο τον χειμερινό ήλιο να εισέρχεται στους χώρους. Να ελεγχθεί η κλίση των περσίδων και
η πυκνότητα τους σε σχέση με τον χειμερινό ηλιασμό και την καλοκαιρινή ηλιοπροστασία. Η νότια όψη
του διόροφου χρειάζεται επί πλέον σκιασμό στο ύψος ισογείου. Συστήνεται να υπάρχουν φεγγίτες για τον
βραδινό δροσισμό με το σύστημα αυτοματισμού BEMS, που ήδη προβλέπεται στην μελέτη. Απαιτείται
μελέτη για ανακλαστήρες, όπου αυτοί είναι απαραίτητοι, καθώς και ακουστική μελέτη. Θετικά κρίνονται
τα φυτεμένα δώματα. Θετική και η γεωθερμία, καθώς και η υπόγεια δεξαμενή ομβρίων. Προσοχή με τα
φωτοβολταϊκά μη χαθούν οι πράσινες στέγες. Συνιστάται η χρήση τοπικών υλικών όπως της τοπικής ανοιχτόχρωμης πέτρας αντί των ψυχρών υλικών, σε συνδυασμό με κατάλληλες σκιάσεις και φυτεύσεις. Επίσης
συνιστάται με προσομοιώσεις να διερευνηθεί τριπλή υάλωση στις μεγάλες βορινές τζαμαρίες.
Θετική κρίνεται η ισόγεια δόμηση όπου ήταν δυνατόν και ιδιαίτερα στα ΚΗΦΗ, που τους δίνεται χώρος
και άπλωμα που έχουν ανάγκη. Θετική και η προσπέλαση στα ΚΗΦΗ. Θετικό το ότι προτείνονται βρώσιμα
φυτά στον κήπο και αστικές καλλιέργειες. Θετική η ενδοδαπέδια θέρμανση, και τα ξύλινα έπιπλα.
Πέραν των βελτιώσεων για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό χρήζουν βελτίωσης ή διόρθωσης τα εξής:
Δεν είναι θετικό το ότι η είσοδος στον Βρεφονηπιακό σταθμό είναι από την μία πλευρά και τα κεντρικά
γραφεία από την άλλη. Δεν χρειάζονται τόσοι υπόγειοι χώροι. Θα πρέπει να διερευνηθεί η κατακόρυφη
λειτουργία στο πρώτο κτίριο. Χρειάζεται ανελκυστήρας. Υπάρχει μία σκάλα που σκιάζει την νότια όψη.
Τα αρνητικά αυτής της μελέτης είναι ότι λείπουν οι εξάρσεις, ο τοπωνυμικός χαρακτήρας. Η στοίχιση των
όγκων δίνει μία συμβατική μορφολογία σε όλες τις χρήσεις χωρίς διαφοροποιήσεις. Δεν ξεχωρίζει ούτε
ιεραρχείται η κάθε λειτουργία. Υπάρχει απουσία χαρακτήρα της κάθε χρήσης σε επίπεδο αρχιτεκτονικής
μορφής.
Ωστόσο η μελέτη καταφέρνει να λειτουργήσει ως δοχείο ζωής με υψηλές ποιότητες μέσα από μινιμαλιστική οπτική.
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2ο ΒΡΑΒΕΙΟ _ 879092BL1
Η μελέτη επιτυγχάνει μία εξαιρετικά γλυπτική μικρή κλίμακα με διαπασμένους όγκους και ένταξη στον
τόπο προσδίδοντας έναν πολύ πετυχημένο τοπωνυμικό χαρακτήρα με μινωϊκούς συνειρμούς και εξάρσεις
όπως ο οβελίσκος. Επικλινείς φωταγωγοί που μπορούν να λειτουργήσουν και για δροσισμό δημιουργούν
ένα γλυπτικό τοπίο.
Επιχειρείται μία ενδιαφέρουσα κίνηση στον υπαίθριο χώρο και επικροτείται η ύπαρξη κεντρικού
περίκλειστου αίθριου, τυπική διάταξη στην παράδοση του τόπου, η λειτουργία του οποίου όμως διαλύεται
πλήρως με την ύπαρξη υψομετρικής διαφοράς 1,5μ από τον δυτικό προς τον ανατολικό όγκο. Με
αποτέλεσμα το αίθριο τελικά να μην λειτουργεί. Υπάρχει διάσπαση σε 4 επίπεδα και πολλά σκαλοπάτια, τα
οποία αντενδείκνυνται για τις συγκεκριμένες χρήσεις. Υπάρχει επίσης ανάγκη από πέργολες ή στοές
περιμετρικά για προστασία και σκιασμό στην κίνηση. Με οριζόντια σκίαση στον νότο και ενδεχομένως
κάθετα αναρριχώμενα στην δύση και ανατολή. Δεν υπάρχει στέγαση στη σύνδεση του ημιυπαιρίου χώρου
εισόδου με το απέναντι κτίριο προς την δύση.
Θετικό είναι το ότι δίνεται αρκετός χώρος στο πάρκο γειτονιάς και μάλιστα στη νότια ηλιόλουστη πλευρά
του οικοπέδου.
Θετικό στοιχείο είναι επίσης οι φυτεμένες στέγες. Επικροτείται η χρήση εμφανούς οπτοπλινθοδομής,
γεγονός που θα διευκολύνει τη συντήρηση μακροπρόθεσμα.
Σοβαρή παράλειψη είναι το ότι η σύνθεση επικεντρώνεται στον βρεφονηπιακό σταθμό και ξεχνάει το
ΚΗΦΗ παραγκωνίζοντας το στο βορινό άκρο, συμπιέζοντας το σε έναν στενάχωρο συμπαγή πολυώροφο
όγκο, ο οποίος προσδίδει μεν θετικά μία ενδιαφέρουσα έξαρση στην ογκοπλασία του συγκροτήματος και
δημιουργεί από μακρυά ένα σημείο αναφοράς, αλλά αγνοεί παντελώς την ευζωϊα, τις ανάγκες αυτής της
ευαίσθητης ηλικίας για επικοινωνία με την γη, την προσπελασιμότητα σε ένα επίπεδο, το άνοιγμα,
ευρύτητα χώρου και επικοινωνία με την φύση και την γειτονιά. Οι λειτουργίες μοιράζονται σε επίπεδα με
πολλά σκαλιά σε χρήσεις που θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο, χωρίς σκαλοπάτια. Η αυλή τους είναι
πολύ μικρή και σκιερή, ενώ έχουν ανάγκη από ήλιο και φως. Σκιάζεται από το κτίριο του βρεφονηπιακού
σταθμού και δεν έχει καθόλου ηλιασμό ούτε θερμικά οφέλη. Το ΚΗΦΗ δεν συνομιλεί έτσι στρυμωγμένο
που είναι ούτε με τον Βρεφονηπιακό σταθμό ούτε με τη γειτονιά.
Υπάρχουν προβλήματα στον προσανατολισμό που δεν λύνονται. Τα κτίρια είναι επιμήκη με κατεύθυνση
βορά-νότου και δυτικό ή ανατολικό προσανατολισμό ως επί το πλείστον. Οι νότιες όψεις κλείνονται από
τοίχους ή βοηθητικούς χώρους. Έτσι δεν έχουμε παθητικά θερμικά κέρδη από πουθενά, αλλά ούτε και
επαρκή ηλιοπροσταία τους θερινούς μήνες.
Υπάρχει δυσκολία στον διαχωρισμό των χρήσεων στον υπαίθριο χώρο του κεντρικού αιθρίου,
διαχωρίζονται μόνο με διαφορετικές πλακοστρώσεις και πεζούλι, γεγονός προβληματικό.
Δεν μπορούν να γίνουν διορθώσεις στη λειτουργία των κατόψεων όσον αφορά τις υψομετρικές διαφορές
χωρίς ριζικές παρεμβάσεις.
Οι τόσο ευχάριστοι και παιχνιδιάρικοι όγκοι αγνοούν βασικές λειτουργίες, την προσβασιμότητα και τον
νότιο προσανατολισμό.

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ _ Κ5555Κ5555
Θετικό στοιχείο αυτής της μελέτης είναι η σύνθεση μικρών διασπασμένων όγκων στο οικόπεδο και ο
αρμονικός τρόπος ενσωμάτωσης τους στον τόπο. Γίνεται συμπύκνωση του κτιριακού συγκροτήματος στην
μία πλευρά του οικοπέδου προς απελευθέρωση μεγάλου πράσινου χώρου και διαμορφώσεων για το
πάρκο γειτονιάς. Θετική είναι η δημιουργία πολλών φυτεμένων με ενδημικά είδη αυτόνομων εσωτερικών
αυλών – αιθρίων, οι οποίες είναι προστατευμένες από όχληση. Είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα του αστικού
ελαιώνα. Η ιδέα των πετρόχτιστων ανειληματικών τοίχων, της μικρής κλίμακας, μαζί με τα ελαιόδενδρα
δημιουργεί ένα σύνολο συνυφασμένο με τα τοπία της Κρήτης. Θετική είναι η επιλογή φυτεμένων
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δωμάτων σε συνδιασμό με κάποια φωτοβολταϊκά και η χρήση σκιάστρων στο ύφος κρεβατής, όπως και το
στοιχείο των φωταγωγών οροφής με τη φυσική απαγωγή του θερμού αέρα από το εσωτερικό των χώρων.
Τα ΚΗΦΗ είναι σε καλή σχέση και σε επαφή με τον χώρο στάθμευσης. Υπάρχει ευκολία στην κίνηση και
στην πρόσβαση. Είναι γενικά εύκολη η προσπελασιμότητα σε όλο το συγκρότημα. Επικροτείται η
χρησιμοποίηση «οικολογικών υλικών και ενδημικών φυτών και δένδρων, όπως και τα παιχνίδια για
διαφορετικές ηλικίες στον υπαίθριο χώρο, τα όργανα υπαίθριας άσκησης, τα σημεία έντονης φύτευσης με
ήσυχες γωνιές στάσης και χαλάρωσης». Επικροτείται η αποφυγή σκληρών επιφανειών στο ύπαιθρο και η
πρόταση για πατημένο χώμα.
Η μερικώς υπόσκαφη κατασκευή διατηρεί σταθερές θερμοκρασίες σε όλη την διάρκεια του έτους.
Ίσως επιτυγχάνεται δροσιά το καλοκαίρι με κατάλληλες επεμβάσεις κάθετου δροσισμού. Η συμπύκνωση
όμως των χώρων και η στενότητα των αιθρίων, αυτό το μάζεμα των κτιρίων στην μία πλευρά έχει ως
αποτέλεσμα ελλιπή θερμικά κέρδη τον χειμώνα και ελλιπή ηλιασμό στους χώρους. Δεν αξιοποιείται
παθητικά η ηλιακή ενέργεια τη χειμερινή περίοδο. Τα πολύ μικρά αίθρια παραμένουν μόνιμα σκιασμένα
τον χειμώνα. Λίγοι είναι οι χώροι με νότιο προσανατολισμό και πολλοί έχουν κλειστούς τοίχους στον νότο,
χωρίς αξιοποίηση θερμικών κερδών με κάποιο παθητικό σύστημα, όπως τοίχους μάζας. Στο 1ο επίπεδο οι
θαμμένες στο χώμα αίθουσες δεν διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό. Δημιουργούνται πολλοί τυφλοί
δευτερεύοντες χώροι, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Θα μπορούσαν να ανοιχτούν γενικά
περισσότερα παράθυρα. Η πυκνότητα όγκων δημιουργεί μεν ευκολία στη λειτουργία χρήσεων,
ταυτόχρονα όμως δυσχεραίνει λόγω της έλλειψης γενναιοδωρίας κίνησης σε μεγαλύτερους αύλειους
χώρους.
Μέσα σε αυτή την συμπύκνωση των όγκων αντιμετωπίζονται ενιαία όλες οι λειτουργίες και του ΚΗΦΗ και
του Βρεφονηπιακού σταθμού και δεν διαχωρίζονται, το οποίο θα ήταν επιθυμητό. Οι υπαίθριοι χώροι του
συγκροτήματος είναι πολύ συμπιεσμένοι.
Όσον αφορά στα υλικά, η επιλογή της πολυουρεθάνης έχει υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα και δεν
θεωρείται ότι συνάδει με τις απαιτήσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού. Τα μαλακά συνθετικά υλικά για
παιδιά έχουν επίσης υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα και εκλύουν τοξικούς ρύπους.
ΕΠΑΙΝΟΣ 1 _ 13852586DK
Το θετικό αυτής της πρότασης είναι ότι μελετήθηκε η αρχιτεκτονική γλώσσα της παράδοσης του τόπου και
εντάσσεται αρμονικά στο οικόπεδο και στην κλίμακα της περιοχής. Έχει γίνει καλή επίλυση των κατόψεων
και αρκετά σωστός είναι ο νότιος προσανατολισμός. Θετικά τα μεγάλα ανοίγματα στον νότο με
ανοιγόμενους φεγγίτες, καθώς και η προστασία του βορά με συμπαγή στοιχεία και μικρά ανοίγματα για
φυσικό αερισμό το καλοκαίρι με διαμπερότητα στους χώρους. Είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι
καλέσματος της γειτονιάς στο πάρκο. Τα βρέφη έχουν κοντά τους τη φύση ακόμα και στον όροφο.
Θετική είναι η χωροθέτηση του πάρκου στο κέντρο του οικοπέδου ως σημείο συνάντησης των δύο
χρήσεων. Είναι λειτουργικά ευχάριστο το ότι ο ημιυπαίθριος καθιστικός χώρος των ΚΗΦΗ βρίσκεται σε
επαφή με την είσοδο του πάρκου, που φέρνει σε επαφή τους ηλικιωμένους με άλλα μέλη της κοινότητας.
Είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση να μετατραπούν η Δραγούμη και Βερναδάκη σε δρόμους ήπιας
κυκλοφορίας. Επικροτούνται οι χώροι στάθμευσης ποδηλάτων, η υπαίθρια βιβλιοθήκη, οι χώροι άσκησης,
οι χώροι οπωροκηπευτικών, η χρησιμοποίηση πατημένου χώματος, η χρήση νερού στη διαμόρφωση του
υπαίθριου χώρου. Θετικό το σύστημα αποθήκευσης και ανακύκλωσης νερού, διαχείριση ομβρίων υδάτων
και το σύστημα φιλτραρίσματος γρι νερού.
Η στέγη με την φατνωματική δομή θεωρείται ενδιαφέρουσα κατασκευή, που βοηθά στην ακουστική του
χώρου, δίνει δυνατότητες ευελιξίας στην κάτοψη για μελλοντικές αλλαγές.
Βέβαια η προσπάθεια να ενταχθούν στοιχεία κρητικής αρχιτεκτονικής στη σύνθεση δεν πετυχαίνει καλά
στην υλοποίηση. Αδυνατεί η μετάφραση στην μεταφορά αναλογιών. Οι παραδοσιακές πορτάρες και οι
εσωτερικές καμάρες, οι παραδοσιακές στοές έχουν διαφορετικές αναλογίες. Λόγω του πάχους των κιόνων
τους, των κάθετων δομικών στοιχείων, οι στοές της μελέτης μοιάζουν με χάρτινο σκηνικό. Έχουν χαθεί στην
μεταφορά η αναλογίες, η αρμονία, η στιβαρότητα της κρητικής αρχιτεκτονικής.
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Πέρα από αυτό λείπει μία ωραία σταδιακή μετάβαση από τις αίθουσες στον υπαίθριο χώρο. Υπάρχουν
μόνο σκίαστρα στο αίθριο. Εκεί που θα χρειαζόταν οι στοές. Επίσης υλικά θερμικής μάζας στους
εξωτερικούς χώρους χωρίς επαρκή σκίαση αντεδείκνυνται λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών κατά
τους θερινούς μήνες.
Υπάρχει ελλιπής φύτευση στους υπαίθριους, λείπει η πυκνότητα πρασίνου και η υψηλή φύτευση που έχει
ανάγκη ο τόπος λόγω των κλιματολογικών συνθηκών. Η δημιουργία τριγωνικών διατάξεων στους
υπαίθριους χώρους δημιουργεί δυσάρεστη εμπειρία και δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη για χαλάρωση
και αγκαλιές που απαιτούν οι συγκεκριμένες χρήσεις.
Η ιδέα για χρησιμοποίηση του υλικού του πηλού είναι ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, μόνο που στην Ελλάδα
αυτή την στιγμή δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν «τοίχοι πατημένου χώματος ως δομικά στοιχεία της
κατασκευής πάνω στα οποία στηρίζεται η στέγη». Μόνο ως στοιχείο πλήρωσης μπορεί να εφαρμοστεί υπό
τις δεδομένες συνθήκες ο πηλός στον ελλαδικό χώρο.
ΕΠΑΙΝΟΣ 2_ AA00002007
Η μελέτη αυτή έχει καλά δομημένους ημιυπαίθριους χώρους και λειτουργικές κατόψεις με καθαρό
διαχωρισμό χρήσεων. Το πάρκο και οι ενδιάμεσοι υπαίθριοι χώροι υποδέχονται και προσελκύουν την
γειτονιά.
Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η μεγάλη εσωτερική κεντρική αυλή που είναι χαρακτηριστικό κρητικής και
μεσογειακής αρχιτεκτονικής. Λείπουν όμως οι στοές και μία σταδιακή μετάβαση από μέσα προς τα έξω
είτε με στοές, είτε με στέγαστρα ή πέργολες, απαραίτητη για το κρητικό κλίμα.
Η παιδική χαρά λειτουργεί συνδετικά μεταξύ χρήσεων Βρεφονηπιακού και ΚΗΦΗ, καθώς και του πάρκου
γειτονιάς. Δημιουργούνται ωραία, γενναιόδωρα, θετικά σχήματα υπαίθριων χώρων. Οι υφιστάμενες
υψομετρικές εξομαλύνονται με φυσικό τρόπο.
Υπάρχει νότιος προσανατολισμός σε αρκετές αίθουσες με μεγάλες τζαμαρίες. Αρκετά τμήματα νότιων
υαλοστασίων δεν είναι ηλιοπροστατευμένα από τον καλοκαιρινό ήλιο. Θετική η πρόταση φυτεμένου
δώματος.
Η επιλογή του τούβλου στις όψεις ως φίλτρο με ενιαία αντιμετώπιση σε όλους τους προσανατολισμούς
από την μία δεν παραπέμπει στις συγκεκριμένες χρήσεις Βρεφονηπιακού σταθμού και ΚΗΦΗ, και από την
άλλη δεν δικαιολογείται ο λόγος της χρήσης του. Παραπέμπει σε άλλες χρήσεις (μουσείο, βιβλιοθήκη κλπ.).
Η διάτρητη τούβλινη όψη στο νότο ακυρώνει τα θερμικά οφέλη του προσανατολισμού και στις δυτικές και
ανατολικές όψεις δεν ηλιοπροστατεύει επαρκώς τους θερινούς μήνες, ενώ κόβει τον φυσικό φωτισμό
χωρίς λόγο.
Υπάρχει μια αμήχανη σχισμή διαγώνια στους όγκους, για την οποία αναφέρεται πως λειτουργεί ως
δροσισμός των κτιρίων, δεν τεκμηριώνεται όμως ως επιλογή.
Παρόλο που αναφέρεται λεκτικά «έντονη βλάστηση», η φύτευση του υπαίθριου χώρου με υψηλή
βλάστηση φαίνεται ελλιπής. Αυτό το γεγονός μαζί με ελλιπείς σκιάσεις των όψεων προκαλεί
υπερθέρμανση τους θερινούς μήνες.
ΕΠΑΙΝΟΣ 3_ 4400KL0440
Η μελέτη αυτή έχει ως βασικό θετικό χαρακτηριστικό της ένα κεντρικό αίθριο κυκλικού σχήματος γύρω από
το οποίο οργανώνεται ο βρεφονηπιακός σταθμός. Το αίθριο βουλιάζει μέσα στη γη ως οπή και μέσω αυτού
επικοινωνούν οπτικά τα ΚΗΦΗ με τον βρεφονηπικό σταθμό με επιτυχία. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο
μία απ΄ευθείας επικοινωνία από το φυτεμένο δώμα στην κυκλική αυλή και η επαφή των διαφορετικών
λειτουργιών και χρήσεων χωρίς να υπάρχει σύγκρουση ή όχληση. Υπάρχει μία υπαίθρια σκάλα με
ελεγχόμενη πρόσβαση για επικοινωνία αυλής νηπίων με το δώμα. Από ψηλά μπορεί να γίνεται και
παρακολούθηση εκδηλώσεων από γονείς, παιδιά και ηλικιωμένους. Υπάρχουν υπόστεγοι χώροι στον
βρεφονηπιακό σταθμό για κατασκευές. Θετικό αξιολογείται το στοιχείο του νερού και ο λαχανόκηπος. Έχει
γίνει ενδιαφέρουσα μελέτη για την φύτευση. Θετική κρίνεται η χρήση σταθεροποιημένου χώματος για τα
εξωτερικά δάπεδα.
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Δημιουργείται ένα ευρύχωρο πάρκο γειτονιάς στο νότο, το οποίο όμως είναι σχεδιασμένο ως μεγάλο
αμφιθέατρο, γεγονός που δεν ήταν ζητούμενο.
Θετική είναι η πρόταση για τοίχους από πηλό. Θετικό είναι το ότι προτείνονται τοίχοι 40εκ με μάζα, οι
οποίοι θα διευκολύνουν την θερμική αποθήκευση, την εξισορρόπηση υγρασίας και διαπνοής του κτιρίου.
Θετική είναι και η ύπαρξη ηλιακής καμινάδας, ο διαμπερής αερισμός μέσω φεγγιτών και καμινάδων
αερισμού, το αεριζόμενο κέλυφος και οι φεγγίτες αερισμού. Εξαιρετικά θετική κρίνεται και η χρήση τοίχων
Trombe για θερμικά κέρδη καθώς και η ανάσχεση ανέμων μέσω αεριζόμενου κελύφους.
Ο όγκος του ΚΗΦΗ στο βορρά είναι επιβλητικός και δεν δένει με το υπόλοιπο κτίριο του βρεφονηπιακού
σταθμού. Επικροτείται το σκεπτικό του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην μελέτη. Υπάρχουν όμως
προβλήματα, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς σκιάσεις λόγω του κυκλικού αίθριου. Σε μερικά σημεία δεν
υπάρχει καθόλου σκίαση το καλοκαίρι και σε άλλα το στέγαστρο γίνεται τόσο μεγάλο που δυσχεραίνει τον
φυσικό φωτισμό. Για τον ίδιο λόγο τον χειμώνα σε πολλά τμήματα του κύκλου δεν δύναται να εισέλθει
ήλιος και με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν θερμικά κέρδη. Επίσης η δυτική πτέρυγα του Β.Σ. δεν έχει
επαρκή παθητικά θερμικά κέρδη. Εκτός τούτων, η πολύ ωραία αρχική ιδέα του κεντρικού αίθριου δεν
λύθηκε επαρκώς σε επίπεδο κάτοψης. Υπάρχουν αμήχανες γωνίες στον βρεφονηπιακό σταθμό. Αλλά και
στην κάτοψη του ΚΗΦΗ οι χώροι γυρνάνε πλάτη στο ωραίο πλάτωμα του δώματος. Έτσι δεν οδηγείται ο
χρήστης άμεσα στο εξωτερικό του. Εκεί η διαμπερότητα θα ήταν επιθυμητή.
Οι ογκοπλασία του ΚΗΦΗ δεν δένει με αυτή του βρεφονηπιακού σταθμού. Προκύπτει ένας μη επιτυχής
συγκερασμός σχημάτων με τα τρίγωνα στέγης, παραλληλόγραμμα όψεων και κύκλο.

ΜΝΕΙΑ 1_ 80175423ΑΚ
Η μελέτη παρουσιάζει ενδιαφέρον για την μεταφορά της σημειολογικής προσέγγισης της Κρητικής
μυθολογίας στους όγκους και τα υλικά της πρότασης. Η σπείρα και ο λαβύρινθος είναι οι βασικές
αναφορές από όπου προκύπτει ένα κεντρικό πάρκο γειτονιάς που χωροθετείται για να αποτελεί σημείο
συνάντησης των λειτουργιών του βρεφονηπιακού σταθμού στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου και του
ΚΗΦΗ στη νότια. Η πρόσβαση στον βρεφονηπικό σταθμό γίνεται από την οδό Δραγούμη νότια και
διασχιζοντάς το πάρκο γειτονίας αλλά η πρόσβαση από μόνη της δεν αποτελεί ισχυρό στοιχείο σύνδεσης
καθώς κατά τα άλλα ο ψηλός τοίχος στο νότο εμποδίζει κάθε επαφή των χρήσεων και επίσης κόβει ηλιακά
οφέλη για το κτίριο.
Το εσωτερικό αίθριο του βρεφονηπιακού σταθμού είναι ωραίο στοιχείο, αλλά το τριγωνικό σχήμα
δυσκολεύει την χρήση του. Θετική η ανάπτυξη του σταθμού σε ένα επίπεδο και ενδιαφέρουσα η επιλογή
της ανοικτής διάταξης των λειτουργιών στο εσωτερικό η οποία όμως δεν είναι εφαρμόσιμη σε
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
Στενάχωρο είναι το κάτω επίπεδο του ΚΗΦΗ του χώρου ανάπαυσης που είναι βυθισμένο στη γη με πολύ
μικρή αυλή. Δυσάρεστο είναι και το γεγονός του διαχωρισμού του ΚΗΦΗ σε δύο επίπεδα.
Το πάρκο γειτονιάς παρουσιάζει ενδιαφέρον ως περίκλειστος χώρος με όριο προς την γειτονία και
καθορισμένες εισόδους που όμως δεν προσελκύει την γειτονιά αλλά παραπέμπει σε ιδιωτικό κήπο και όχι
δημόσιο πάρκο.
Θετική η πρόταση φύτευσης και το ανάγλυφο του εδάφους καθώς και η επιλογή πολλών οικολογικών
στοιχείων όπως τα προτεινόμενα υλικά (καλουπωτός πηλός, ξύλινη οροφή), θετική η θερμική μάζα με τη
χρήση του υλικού του πηλού, η διαχείριση του νερού, η χρήση ποδηλάτων , η υπαίθρια βιβλιοθήκη, η
δυνατότητα λειτουργίας δημοτικού καφενείου.
Η πρόταση είναι δύσκολα υλοποιήσιμη στην Ελλάδα σήμερα χρησιμοποιώντας καλουπωτό πηλό ως φέρον
υλικό στήριξης.
ΜΝΕΙΑ 2_ 022020208SJ
Η λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού σε αυτή τη μελέτη είναι υπόσκαφη , σε τρύπες μέσα στη γη και
διασφαλίζεται μικρή συντήρηση ενώ απελευθερώνεται ένα μεγάλο πάρκο γειτονιάς με έμφαση στη φύση.
Οι χώροι του βρεφονηπιακού σταθμού έχουν νότιο προσανατολισμό και προστατεύονται από θορύβους
και οχλήσεις από τον δρόμο, έχουν πολλά ενεργειακά οφέλη . Η επαφή των χρήσεων βρεφονηπιακού
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σταθμού, ΚΗΦΗ και πάρκου γειτονιάς δεν επιτυγχάνεται σε επίπεδο προσβασιμότητας, υπάρχουν μόνο
σκάλες στα εξωτερικά επίπεδα και δεν υπάρχει κοινός τόπος συνάντησης ΚΗΦΗ και βρεφονηπιακού
σταθμού.
Η επιλογή των πολλών τεθλασμένων χαράξεων είναι πολύ επιβλητική χωρίς κατανοητό λόγο.
Το κτίριο των ΚΗΦΗ προβάλει με έναν ακατέργαστο όγκο στο δρόμο και δεν ενοποιείται συνθετικά με το
υπόσκαφο. Η πρόταση κατασκευής με μεταλλικό φορέα και ξύλινη επένδυση είναι εκτός κρητικού
περιβάλλοντος και δεν έχει ικανή μάζα για θερμοχωρητικότητα. Στη διάρκεια των θερινών μηνών θα
δημιουργείται υπερθέρμανση.
Θετική η ανάπτυξη των λειτουργιών και του βρεφονηπιακού σταθμού και του ΚΗΦΗ σε ένα επίπεδο.
Το πάρκο γειτονιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ανοικτό χαρακτήρα του και την μεγάλη
επιφάνειά του.
ΜΝΕΙΑ 3_ 73135849AK
Η μελέτη αυτή έχει ως θετικό στοιχείο την τοποθέτηση των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων προς τη
φυσική θέα του οικοπέδου αξιοποιώντας την. Όμως ο προσανατολισμός αυτός είναι λανθασμένος και
χάνονται όλα τα οφέλη του νότιου προσανατολισμού. Τα κτίρια είναι προσανατολισμένα προς δύση και
ανατολή. Υπάρχουν ενδιαφέροντες ημιυπαίθριοι χώροι που συνάδουν με το μεσογειακό κλίμα και οι
όψεις κατά επέκταση φαίνονται φιλικές. Η τοποθέτηση του κτιρίου του βρεφονηπικού σταθμού λοξά
δημιουργεί περίσσεια τριγωνικών υπαίθριων χώρων που δεν είναι ευχάριστοι, όπως η πλατεία εισόδου.
Θετική είναι η πρόταση μετατροπής της οδού Βερναδάκη σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με πολλαπλά οφέλη
για την λειτουργία των δομών και του πάρκου γειτονιάς.
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
15 Ιουνίου 2021 10:00
Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση των βραβευθέντων μελετών.
ΒΡΑΒΕΙΟ 1ο 12094185GA
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Γιώργος Χατζόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (Επικεφαλής ομάδας)
Στατική μελέτη
Γιώργος Μπαμπίλης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Η/Μ
Παντελής Αργυρός, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Εξωτερικοί Σύμβουλοι
Αλέξανδρος Σπεντζάρης

ΒΡΑΒΕΙΟ 2ο 879092BL17
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Κίμων Κωνσταντάρας, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Σπυρίδων Γιωτάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)
Μαγδαληνή Πετρολέκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)
Στατική μελέτη
Παυλος Μαλανδράκης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ
Η/Μ
Ευάγγελος Θεοδοσάτος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
ΒΡΑΒΕΙΟ 3ο Κ5555Κ5555
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Αικατερίνη Γουσγούνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (Υπεύθυνος ομάδας)
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Φοίβος Σιγάλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)
Ελεάνα Πάστρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (μέλος)
Στατική μελέτη
Νικόλαος Δικαιακος, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ(μέλος)
Η/Μ
Ιωάννης Μπόνιας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (μέλος)
(μέλος)
ΕΞΑΓΟΡΑ 1η 13852586DK
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Αικατερίνη Εξαμηλιώτου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΔΠΘ
Δέσποινα Παπαδοπούλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΠΘ
Στατική μελέτη
Στέφανος Χατζηηλίας, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Η/Μ
Γεώργιος Κλέπκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ
ΕΞΑΓΟΡΑ 2η ΑΑ00002007
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Χρήστος Πατρώνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Ε.De. UCL
Ποσοστό Συμμετοχής 100%
Στατική μελέτη
Νικόλαος Πανδής, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ποσοστό Συμμετοχής 100%
Η/Μ
Νικόλαος Καγκελάρης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ
Ποσοστό Συμμετοχής 100%
Αρχιτέκτονες Συνεργάτες
Λαζαρίδη Γιάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΑΠΘ
Πατσάκη Πηνελόπη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σύμβουλος Μελετητής
Πανδή Γιάννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, L.L. UCL, MSc C.E.M. UCL
Σύμβουλος Αστικού Σχεδιασμού
Γιάννης Πατρώνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Σύμβουλος Φυτοτεχνικής Μελέτης
Φοίβη Χρηστάρα, Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΞΑΓΟΡΑ 3η 4400KL0440
Ομάδα Μελέτης
Αλέξανδρος-Θεοχάρης Βαζάκας , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Μαρία Μανδαλάκη , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Αλέξιος Τζομπανάκης ,Αρχιτέκτων Μηχανικός, PhD Πανεπιστημίου Ρώμης
Ελένη Τσιριγωτάκη , Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Γεώργιος Τζούγκαρης , Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών
Σύμβουλος Φυτοτεχνικής Μελέτης
Εύα Παπαδημητρίου , Γεωπόνος Αρχιτέκτονας Τοπίου
Σύμβουλος επί του προυπολογισμού
Βασίλειος Μπερτσάτος , Αρχιτέκτων
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Συνεργάτες
Δήμητρα Καδά (φοιτήτρια αρχιτεκτονικής)-Ειδική συνεργάτης
Γεωργία Κοκολάκη (φοιτήτρια αρχιτεκτονικής)
Ενεργειακές Προσομοιώσεις
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (διπλωματούχος μηχ. Περιβάλλοντος άνευ αδείας ΤΕΕ)
Τρισδιάστατες απεικονίσεις
Ιωάννα Τζαφέα (διπλωματούχος αρχιτέκτων άνευ αδείας ΤΕΕ)
ΜΝΕΙΑ 1η 80175423ΑΚ
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Ευάγγελος Πουρναράς, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ
Στέφανία Τσιγκούνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός University of London Bartlett School of Architecture
Αμαλία Βρανάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΕΜΠ
Γιώργος Κατσάνος
Δανάη Γεωργία Γραφάκου
Κατερίνα Μαργαρίτη
Στατική μελέτη
Γεωργία Μαργαρίτη , Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Η/Μ
Ανδρέας Παπαθανασίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών
ΜΝΕΙΑ 2η 020202085J
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Μπαλντά Θεοδώρα , Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Πολυζογοπούλου Λουίζα , Αρχιτέκτων Μηχανικός
Βολοβίνη Νεοκλεία, Γεωπόνος Αρχιτέκτων Τοπίου
Στατική μελέτη
Σκοπελιτης Ιωάννης , Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Η/Μ
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικος Η/Υ ΕΜΠ
ΜΝΕΙΑ 3η 73135849ΑΚ
Αρχιτεκτονική Μελέτη
Τζεορτζίνα Αντρει , Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΑΠΘ
Ευθυμία Λίλη
Αθηνά Χαραλαμπίδου
Λαζαρίδης Γεώργιος-Πέτρος
Στατική μελέτη
Βάσω Κριαρά , Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Λαζαρίδης Γεώργιος-Πέτρος
Η/Μ
Παναγιώτης Χρήστος Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός, University of Liverpool

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με
την ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής,

Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος από τον κατάλογο κριτών
του ΥΠΕΝ,

Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, ως μέλος από τον
κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ,

Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,

Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,

Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του
αρμόδιου κλαδικού φορέα,

Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού
φορέα,

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 459/2021
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Τσουκαλά Ουρανία
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