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 Θέμα 6o: 

              6.1 

Τεχνικά 

Επικύρωση του αποτελέσματος του σύνθετου ανοιχτού αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4412/2016 και της με αρ.πρωτ.οικ.26804/16-06-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο 

πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά 

διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β' /2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη : 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει, 

o Τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 

έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του 

«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», 

o Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

114/04.08.2017, τ. Α’), 

o Την υπ’ αριθμ. 1/13.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της 

Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4507/τ. 

Β’/12.10.2018), (ΑΔΑ: ΨΝΓΥ469Β7Λ-1ΧΔ), 

o Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, 

o Την με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 

αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» 

(ΦΕΚ 1427Β' /2011) μετά την τροποποίηση με την υπ' αρ. 22186/4-5-2012, απόφασης 

Υ.Π.Ε.Κ.Α (ΦΕΚ 1494Β'/2012), και την  Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/2019(ΦΕΚ 

3537/Β’/20-9-2019) όπως ισχύει, 

o Την υπ’ αριθ.21/14-05-2020 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:Ψ7Ω5469Β7Λ-Π0Γ και ΑΔΑΜ: 

20REQ006723001 2020-05-18) με τίτλο : «Έγκριση της διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ 

ΣΑΜΟΥ», Β). Έγκριση σκοπιμότητας για τη δαπάνη των βραβείων του διαγωνισμού και 

για την ανάθεση των μελετών του έργου στον πρώτο βραβευθέντα», 

o Την υπ’ αριθ. 41/26-27-05-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω0ΡΤ469Β7Λ-

Ι52) θέμα 6.2με τίτλο: «Έγκριση α) διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ» 

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην με αρ.πρωτ.οικ.26804/16-6-2011 απόφαση 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά 

διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β' /2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και στον Ν. 4412/16 και β) των τευχών και του σχεδίου της προκήρυξης», 

o Το τεύχος της εγκεκριμένης Προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

(20PROC006855048 2020-06-12) η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 12-06-2020 και τα 

λοιπά εγκεκριμένα Τεύχη, 

o Το τεύχος της εγκεκριμένης Προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

(20PROC006854873 2020-06-12), η οποία απεστάλη στη TED στις 10-06-2020, 

o Τις αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων με αριθμ. α) 53/09.11.2020, 

θέμα 6.6 (ΑΔΑ: ΩΔΖΕ469Β7Λ-ΓΘ4), β) 62/18.02.2021, θέμα 6.4, (ΑΔΑ: 65ΝΡ469Β7Λ-61Δ) και 
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γ) 68/26.04.2021, θέμα 6.4 (ΑΔΑ: Ψ5ΠΘ469Β7Λ-ΠΥΘ), σχετικά με χορηγήσεις παρατάσεων 

παραλαβής των μελετών στο πλαίσιο του άνω διαγωνισμού, 

o Την απόφαση της  υπ’ αριθμ. 68/26-04-2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 

6.5 «Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής του σύνθετου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

προσχεδίων με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ» 

(ΑΔΑ: 65ΤΛ469Β7Λ-ΘΘ2), 

o Το ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/361/07-05-21 (αριθμ. 8646) για τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής του 

σύνθετου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», 

o Την υπ’ αριθμ. 76/30-07-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ο1Ο469Β7Λ-

Β2Ο) θέμα 6.3 «Παράταση στην έκδοση Απόφασης της Κριτικής Επιτροπής του σύνθετου 

ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ»» με την οποία εγκρίθηκε παράταση στην έκδοση 

της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 20.7 της προκήρυξης 

του εν λόγω διαγωνισμού, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες, ήτοι μέχρι 29-09-21, 

o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 18975/24.09.2021 εγγράφου του Αναπλ. 

Προϊσταμένου της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

o Το με αριθμ. πρωτ. 18532/20.09.2021 έγγραφο της Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής του 

προαναφερόμενου διαγωνισμού με το οποίο διαβιβάζει στην Κεντρική Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα από 28/06/2021, 29/06/2021, 8/09/2021, 

9/09/2021 και 10/09/2021 πρακτικά της εν λόγω Επιτροπής, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο, αντίστοιχα, 

καθώς και του από 10/09/2021 Συνοπτικού Πρακτικού της με τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού, 

o Το γεγονός ότι η Κριτική Επιτροπή: 

➢ στο 1ο πρακτικό της διαπιστώνει ότι παρελήφθησαν δεκαέξι (16) σφραγισμένα δέματα 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Κωδικός  επιλογής του 

συμμετέχοντα 

1. 8165/20-04-2021 AA38333113 

2. 10013/20-05-2021 EB12189114 

3. 11900/14-06-2021 40803791IB 

4. 11990/15-06-2021 929087R2L0 

5. 12107/16-06-2021 45457778ME 

6. 12165/16-06-2021 36439345YC 

7. 12168/16-06-2021 IV53836801 

8. 12186/17-06-2021 19191919NS 

9. 12187/17-06-2021 UA14561460 

10. 12196/17-06-2021 00000TA517 

11. 12230/17-06-2021 EN13071520 

12. 12268/18-06-2021 FA05032011 
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13. 12271/18-06-2021 NN20002000 

14. 12272/18-06-2021 71604114GM 

15. 12299/18-06-2021 19724568FY 

16. 12301/18-06-2021 80175423AK 

και κατόπιν ελέγχου αυτών διαπιστώνει ότι όλα τα δέματα υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, 

είναι σφραγισμένα, χωρίς διακριτικά στοιχεία που αίρουν την ανωνυμία του αποστολέα 

(άρθρα 16 και 17της προκήρυξης) και φέρουν στην εξωτερική πλευρά δεκαψήφιους 

κωδικούς αποτελούμενους από 8 αριθμούς και 2 λατινικούς χαρακτήρες, όπως ορίζει η 

προκήρυξη του διαγωνισμού. Εν συνεχεία, προχώρησε στην αποσφράγιση εννέα (9) 

συμμετοχών, προκειμένου να ελέγξει την εξασφάλιση της ανωνυμίας και την 

πληρότητα των ζητουμένων στοιχείων, και ειδικότερα των: 

Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε πως το σύνολο των ως άνω συμμετοχών πληρούν τα 

τυπικά κριτήρια και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού καμίας εξ αυτών, 

➢ στο 2ο πρακτικό της προχώρησε στην αποσφράγιση των υπόλοιπων επτά (7) 

συμμετοχών προκειμένου να ελέγξει την εξασφάλιση της ανωνυμίας και την 

πληρότητα των ζητουμένων στοιχείων, και ειδικότερα των: 

 

Α/Α 

 

Κωδικός  επιλογής 

του συμμετέχοντα 

 

Αριθμός πρωτοκόλλου  

πρότασης 

Έκθεση περιγραφής σε πέντε 

(5) αντίτυπα, Παράρτημα 

πινακίδων σε σμίκρυνση, 

Πινακίδες, Ψηφιακό μέσο 

αποθήκευσης. 

Σφραγισμένος Φάκελος 

 1 AA38333113 8165/20-04-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

2 EB12189114 10013/20-05-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

3 40803791IB 11900/14-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

4 929087R2L0 11990/15-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

5 45457778ME 12107/16-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

6 36439345YC 12165/16-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

7 IV53836801 12168/16-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

8 19191919NS 12186/17-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

9 UA14561460 12187/17-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 
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Α/Α 

 

Κωδικός  επιλογής 

του συμμετέχοντα 

 

Αριθμός πρωτοκόλλου  

πρότασης 

Έκθεση περιγραφής σε πέντε (5) 

αντίτυπα, Παράρτημα πινακίδων 

σε σμίκρυνση, Πινακίδες, Ψηφιακό 

μέσο αποθήκευσης. 

Σφραγισμένος 

Φάκελος 

 

10 00000TA517 12196/17-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

11 EN13071520 12230/17-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

12 FA05032011 12268/18-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

13 NN20002000 12271/18-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

14 71604114GM 12272/18-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

15 19724568FY 12299/18-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

16 80175423AK 12301/18-06-2021 ΠΛΗΡΗΣ ΝΑΙ 

Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε πως το σύνολο των ως άνω συμμετοχών πληρούν τα 

τυπικά κριτήρια και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού καμίας εξ αυτών. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής παραδόθηκε στα γραφεία της 

Διοργανώτριας Αρχής πρόταση με κωδικό NK00055000, η οποία έλαβε αριθμό 

πρωτοκόλλου 12999/29-6-2021.  Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η εν λόγω πρόταση η οποία 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα, με βάση τους όρους της προκήρυξης, και ως εκ τούτου δεν 

αποσφραγίστηκε και αποκλείστηκε από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

➢ στο 3ο πρακτικό της προχώρησε στην αποσφράγιση και μονογραφή του περιεχομένου 

φακέλου με Αρ. Πρωτ. 15016/21-07-21, που αφορά αίτημα αποδοχής προσφοράς για την 

οποία διαπιστώθηκε η εκπρόθεσμη παράδοση (2ο πρακτικό με αριθμό πρωτοκόλλου 

12999/29-6-2021).  Η Επιτροπή αφού εξέτασε το σχετικό αίτημα, αποφάσισε ομόφωνα 

την απόρριψή αυτού, καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 της 

προκήρυξης «….Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της καλής κατάστασης των 

παραδοτέων της πρότασής τους μέχρι την υποβολή τους. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και 

τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι 

υπεύθυνη για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη 

υποβολή της μελέτης….», την παράγραφο 2 του άρθρου 11 αυτής και την με αριθμ.. 

68/26.04.2021, θέμα 6.4 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, η ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσχεδίων μελετών ορίζεται η 18η/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

14:00 μ.μ και μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, καμία μελέτη δε γίνεται δεκτή. Εν 

συνεχεία η Κριτική Επιτροπή συμφώνησε στην ιεράρχηση των κριτηρίων σύμφωνα με 

την οποία θα τοποθετηθούν τα μέλη στην αξιολόγηση των προτάσεων. Τα κριτήρια που 

τέθηκαν από την προκήρυξη και ιεραρχήθηκαν από την Επιτροπή έχουν ως ακολούθως: 

Α. Η λειτουργική επίλυση και η εναρμόνιση των επεμβάσεων σε σχέση με τα 

υφιστάμενα κτίρια, με παράλληλη ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 

ποιοτήτων των υφιστάμενων κελυφών μέσα από τις νέες επεμβάσεις. 

Β. Η διαχείριση του δημόσιου χώρου και η ιεράρχηση των κινήσεων εντός και εκτός των 

κτιρίων. 

Και εν συνεχεία θα συνεκτιμηθεί η πληρότητα και η συμβατότητα των προτεινόμενων 

στατικών επεμβάσεων σε σχέση με τις υφιστάμενες δομές, ο βαθμός επεξεργασίας της 

πρότασης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε σχέση πάντοτε με τη 
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βιοκλιματική συμπεριφορά των κτιρίων και τέλος θα αξιολογηθεί η διαχείριση του 

υφιστάμενου in situ βιομηχανικού εξοπλισμού.  

Η Κριτική Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων κατά αύξοντα αριθμό, και 

κατόπιν ελέγχου της ανταπόκρισής τους στο δεδομένο κτιριολογικό πρόγραμμα 

διαπιστώνει τη συμμόρφωσή όλων των προτάσεων ως προς αυτό. Κατόπιν αυτού 

κατέταξε τις προτάσεις σε δυο ομάδες, ήτοι αυτές που ανταποκρίθηκαν πλήρως στα 

βασικά ζητούμενα και σε άλλες λιγότερο, ώστε σε επόμενη φάση να τις ιεραρχήσει 

μελετώντας συγχρόνως και τα λοιπά στοιχεία των τεχνικών εκθέσεων. Η Κριτική 

Επιτροπή αποφάσισε να κατατάξει στην ομάδα Α με τις πλέον επιτυχείς συμμετοχές 

δέκα συμμετοχές, και ειδικότερα τις προτάσεις EB12189114 - 45457778ME - 929087R2L0 - 

19191919NS - 36439345YC - UA14561460 - 00000TA517 - FA05032011 -– NN20002000  - 

80175423AK και  στην ομάδα Β με τις λιγότερο επιτυχείς επιλογές τις  προτάσεις 

40803791IB - EN13071520 - AA38333113 - 19724568FY  - 71604114GM - IV53836801. 

➢ στο 4ο πρακτικό της κατόπιν ενδελεχής αξιολόγησης των τευχών του κάθε φακέλου σε 

συνδυασμό με τα σχέδια των πινακίδων κατέληξε σε νέα ομαδοποίηση, όπου σε μια 

πρώτη ομάδα τοποθετεί και κατατάσσει τις συμμετοχές που δεν προχωράνε σε 

περαιτέρω αξιολόγηση για βραβείο και αφορά στις συμμετοχές με κωδικούς 40803791IB 

- EN13071520 - AA38333113 - 19724568FY - 36439345YC - 71604114GM - UA14561460 - 

929087R2L0 - 19191919NS - IV53836801. Οι έξι συμμετοχές που προκρίνονται, με 

κωδικούς 00000TA517 - FA05032011 - NN20002000  - 80175423AK - 45457778ME - 

EB12189114  εξετάστηκαν χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται απόφαση για την κατάταξή 

τους. Στο εν λόγω πρακτικό της παρατίθεται πίνακας με τις αξιολογήσεις των μελετών 

από την 7η ως την  16η θέση και αναλυτική περιγραφή  ενώ η κατάταξή των μελετών 

από την 1η  έως την 6η  θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση 

➢ στο 5ο πρακτικό της  προχώρησε στη μελέτη των έξι πρώτων συμμετοχών προκειμένου 

να διαπιστώσει με ακρίβεια τις αρετές των μελετών προς βράβευση όπως αυτές 

αποτυπώνονται αναλυτικά στο εν λόγω πρακτικό της, και να προχωρήσει στην τελική 

τους κατάταξη. Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε να αποδώσει πρώτο και δεύτερο 

βραβείο και το τρίτο βραβείο από κοινού σε δυο συμμετοχές. Ειδικότερα: 

1ο βραβείο 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό ΝΝ20002000 

Συντελεστές : 

Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Γεωργία Συριοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Αλέξανδρος Καραγεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός 

Μαρία Μαγείρου, Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

2ο βραβείο 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό 80175423ΑΚ 

Συντελεστές :  

Ευάγγελος Πουρνάρας, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Αμαλία Βρανάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Γεωργία Μαργαρίτη, Στατικός Μηχανικός 

Βαρβάρα Γκούφα, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Χρήστος Κρητικός, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Θεοδώρα Χατζή Ροδοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, Γεωτεχνικός 

Απόστολος Τσουκαλάς, Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

3ο βραβείο (α) 
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Ένα από τα δύο ισότιμα, κατά αύξοντα αριθμό συμμετοχής, η μελέτη με κωδικό 

αριθμό 00000ΤΑ517 

Συντελεστές :  

Κίζης Αρχιτέκτονες ΙΚΕ Μελέτες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

Ι. Μαυράκης και Συνεργάτες – Γραφείο Τεχνικών Μελετών ΑΕ 

ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Εταιρεία 

 

3ο βραβείο (β) 

Ένα από τα δύο ισότιμα, κατά αύξοντα αριθμό συμμετοχής, η μελέτη με κωδικό 

 αριθμό FA05032011 

Συντελεστές :  

Φλώριαν Λιάκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Σπυρίδων Μούντριχας, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Άγγελος Μελέκος, Πολιτικός Μηχανικός 

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Ανώνυμος Εταιρεία – ΔΤ.: ΗΜ engineering Α.Ε. 

Συνεργάτες :  

Ειρήνη Ελένη Μαρκαντωνάτου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Αλέξης Βισβίνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Βασιλική Δανάη Ρέψη, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Μαρία Θεοδώρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δήμητρα Ραχμανίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός 

Λάμπρος Κούτας, Πολιτικός Μηχανικός  

Βασίλειος Κολοβός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

Παύλος Διαμαντούρος, Μηχανολόγος Μηχανικός 

  

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 

 

αποφασίζει 

 

και επικυρώνει το αποτέλεσμα  του σύνθετου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

προσχεδίων με τίτλο : «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», σύμφωνα με  τα 

συνημμένα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

 

Το αποτέλεσμα του ως άνω σύνθετου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, έχει ως 

ακολούθως: 

1ο βραβείο 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό ΝΝ20002000 

Συντελεστές : 

Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με  ποσοστό  40%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Γεωργία Συριοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με  ποσοστό  40%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Αλέξανδρος Καραγεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, με  ποσοστό  10%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Μαρία Μαγείρου, Μηχανολόγος Μηχανικός, με  ποσοστό  10%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού. 
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2ο βραβείο 

Η μελέτη με κωδικό αριθμό 80175423ΑΚ 

Συντελεστές :  

Ευάγγελος Πουρνάρας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με  ποσοστό  18%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  

Αμαλία Βρανάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με  ποσοστό  17%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Γεωργία Μαργαρίτη, Στατικός Μηχανικός με  ποσοστό  14%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού 

Βαρβάρα Γκούφα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με  ποσοστό  12%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  

Χρήστος Κρητικός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με  ποσοστό  11%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  

Θεοδώρα Χατζή Ροδοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με  ποσοστό  11%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  

Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, Γεωτεχνικός, με  ποσοστό  9%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Απόστολος Τσουκαλάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, με  ποσοστό  8%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

 

3ο βραβείο (α) 

Ένα από τα δύο ισότιμα, κατά αύξοντα αριθμό συμμετοχής, η μελέτη με κωδικό αριθμό 

00000ΤΑ517 

Συντελεστές :  

Κίζης Αρχιτέκτονες ΙΚΕ Μελέτες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με  ποσοστό  100%  επί  του  

συνολικού ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Ι. Μαυράκης και Συνεργάτες – Γραφείο Τεχνικών Μελετών ΑΕ, με  ποσοστό  0%  επί  του  

συνολικού  ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος Εταιρεία, με  ποσοστό  0%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  

 

3ο βραβείο (β) 

Ένα από τα δύο ισότιμα, κατά αύξοντα αριθμό συμμετοχής, η μελέτη με κωδικό αριθμό 

FA05032011 

Συντελεστές :  

Φλώριαν Λιάκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με  ποσοστό  47,5%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Σπυρίδων Μούντριχας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, με  ποσοστό  47,5%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Άγγελος Μελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, με  ποσοστό  2,5%  επί  του  συνολικού  

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού 

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Ανώνυμος Εταιρεία – ΔΤ.: ΗΜ engineering Α.Ε., με  ποσοστό  

2,5%  επί  του  συνολικού ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού 

Συνεργάτες :  

Ειρήνη Ελένη Μαρκαντωνάτου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, χωρίς ποσοστό συμμετοχής  επί  του  

συνολικού ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Αλέξης Βισβίνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, χωρίς ποσοστό συμμετοχής  επί  του  συνολικού 

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Βασιλική Δανάη Ρέψη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, χωρίς ποσοστό συμμετοχής  επί  του  συνολικού 

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 
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Μαρία Θεοδώρου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, χωρίς ποσοστό συμμετοχής  επί  του  συνολικού 

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  

Δήμητρα Ραχμανίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός χωρίς ποσοστό συμμετοχής  επί  του  συνολικού 

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,,  

Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός, χωρίς ποσοστό συμμετοχής  επί  του  

συνολικού ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Λάμπρος Κούτας, Πολιτικός Μηχανικός,  χωρίς ποσοστό συμμετοχής  επί  του  συνολικού ποσού  

που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

Βασίλειος Κολοβός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, χωρίς ποσοστό συμμετοχής  επί  του  συνολικού 

ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  

Παύλος Διαμαντούρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, χωρίς ποσοστό συμμετοχής  επί  του  

συνολικού ποσού  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη  του  διαγωνισμού, 

 

Η παρούσα απόφαση καταχωρίζεται στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων σύμφωνα 

με την περ. ζ, της παρ. 1 του αρθρ. 10 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ Β’ 3075/2021). Επιπροσθέτως αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», 

σύμφωνα με το Ν.3861/2010. 

 

Ακολούθως, εξουσιοδοτείται η Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

Η Πρυτάνισσα 

 

 

 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη  



ΑΔΑ: ΨΘΘ0469Β7Λ-ΚΜΕ


		2021-10-12T13:12:55+0300
	Athens




