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Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2021 

 
 

ΑΝΑΚΟΘΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΘΩΝ 

ηνπ δηαγσληζκνχ: "«Ο Αλέξανδπορ Φοπά ηην Πανοπλία ηος» Ανοικηόρ διαγωνιζμόρ ιδεών 

ζσεδιαζμού ζηοισείων ζήμανζηρ και αζηικού εξοπλιζμού   για ηοςρ ςπαίθπιοςρ κοινοσπήζηοςρ 

σώποςρ ηων παπαδοζιακών οικιζμών Αλεξάνδπος Λεςκάδαρ"   

 

Ζ Cities in Balance ζπλδηνξγαλψηξηα ηνπ δηαγσληζκνχ “«Ο Αιέμαλδξνο Φνξά ηελ Παλνπιία ηνπ» 

βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ “«Ο Αιέμαλδξνο Φνξά ηελ Παλνπιία ηνπ» Αλνηθηφο δηαγσληζκφο 

ηδεψλ ζρεδηαζκνχ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ   γηα ηνπο ππαίζξηνπο θνηλνρξήζηνπο 

ρψξνπο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ Αιεμάλδξνπ Λεπθάδαο" ζπλήιζε ζε ηέζζεξηο ζπλεδξηάζεηο απφ 

21 Γεθεκβξίνπ 2021 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 ζηελ αίζνπζα ηεο Cities in Balance, Πξνππιαίσλ 34 

Αζήλα, έσο 27 Γεθεκβξίνπ εκέξα Γεπηέξα  κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Cities in Balance ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 8 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ απφ θνηλνχ κε ηνλ χιινγν Φίισλ 

Αιεμάλδξνπ "Φεγφο" απφθαζε πεξί νξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο (20/10/2021).   

ε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο παξφληεο/νχζεο ήηαλ άπαληα ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο: 

Αλδξέαο Λακπξφπνπινο, αξρηηέθησλ δξ ΔΜΠ 

Δχα Μαληδάθε, αξρηηέθησλ-ζθελνγξάθνο 

Ηθηγέλεηα Μάξε, αξρηηέθησλ, επίθνπξε θαζεγήηξηα Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ΔΜΠ 

Γηψξγνο Παξκελίδεο, αξρηηέθησλ, νκφηηκνο θαζεγεηήο ΔΜΠ 

Μαλφιεο Κνξξέο, αξρηηέθησλ, νκφηηκνο θαζεγεηήο ΔΜΠ, αθαδεκατθφο 

Υξέε γξακκαηέσο εθηειεί ε σηεξία Κξηεκάδε, αξρηηέθησλ. 

θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο ζπκκεηείρε ν αξρηηέθηνλαο Παχινο Καιιηθνκάηνο.  

- ηνλ δηαγσληζκφ ζπκκεηείραλ 6 κειεηεηέο ή νκάδεο κειεηεηψλ.  

- χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο πνπ επηδφζεθαλ ζηελ Cities in Balance θαη νη 6 

ζπκκεηνρέο θξίζεθαλ έγθπξεο θαη ελδηαθέξνπζεο:  

- Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή δηαθξίλεη νκφθσλα ηηο κειέηεο κε ραξαθηεξηζηηθνχο θσδηθνχο:  

GS88929495, 11199611ΑΕ, I999200U01 
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Ωζηφζν δηαηππψλεη επηθπιάμεηο γηα ηελ απνλνκή βξαβείνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο Πξνθήξπμεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεο Κξηηηθή Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη δελ 

αλαδεηθλχεηαη κειέηε ε νπνία λα ππεξέρεη ησλ άιισλ θαη ζπλάκα λα ππεξεηεί επαξθψο φια ηα 

δεηνχκελα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επνκέλσο θακηά δελ δηαθξίλεηαη άμηα απνλνκήο Βξαβείνπ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 6 ηεο Πξνθήξπμεο.  

Παξά ηαχηα ε Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη ην έξγν ησλ ηξηψλ δηαθεθξηκέλσλ κειεηψλ εκπεξηέρεη ζρεδηαζηηθφ 

δπλακηθφ ην νπνίν ππφ πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα ππεξεηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Δπηηξνπή αθνξνχλ ζηελ πεξαηηέξσ ζρεδηαζηηθή επεμεξγαζία ησλ ηξηψλ 

δηαθεθξηκέλσλ κειεηψλ, έηζη ψζηε κηα απφ απηέο λα θαηαζηεί θαηάιιειε θαη εθαξκφζηκε.  

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηεο φπσο νξίδνληαη 

ζηα άξζξα 6 θαη 15 ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζεσξψληαο φηη ην έξγν πνπ παξνπζηάδεηαη ζε ηξεηο απφ ηηο 

κειέηεο είλαη αμηφινγν, πξνηείλεη ζηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ δηαγσληζκνχ αληί ηεο επίδνζεο Βξαβείνπ θαη 

Δπαίλσλ ηελ εμαγνξά ησλ ηξηψλ δηαθεθξηκέλσλ κειεηψλ κε δηακνίξαζε ηνπ πνζνχ ηνπ Βξαβείνπ ζε 

απηέο. 

Ζ πξφηαζε εμαγνξψλ γίλεηαη ππφ ηελ παξαπάλσ πξνυπφζεζε ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ησλ ηξηψλ 

κειεηψλ, κε ζθνπφ λα εμαρζεί κηα ζπλεπήο πξνο ηα δεηνχκελα ηνπ δηαγσληζκνχ πξφηαζε.  

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή πξνηείλεη ζηνπο αγσλνζέηεο ηελ δηνξγάλσζε εξγαζηεξίνπ ή ζρεδηαζηηθνχ 

ζεκηλαξίνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ηξηψλ δηαθεθξηκέλσλ κειεηψλ.  

Γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο πνπ ζα επηθέξεη  ε δηνξγάλσζε εξγαζηεξίνπ ή ζρεδηαζηηθνχ 

ζεκηλαξίνπ, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ δηάζεζε ηνπ πνζνχ ησλ Δπαίλσλ.  

 

Σηο ηξείο δηαθεθξηκέλεο κειέηεο έρνπλ ζπληάμεη νη εμήο: 

 

GS88929495 

Κσλζηαληίλνο Γνπλαξίδεο Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΔΜΠ, θχξηνο κειεηεηήο (100%) 

Νηθφιανο ηδσξάθεο Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, ζπλεξγάηεο 

Θεφδσξνο Γνπλαξίδεο Υσξνηάθηεο Πνιενδφκνο, Αξρηηέθησλ Σνπίνπ. ζπλεξγάηεο 

Δξσθίιε Ρνληνγηάλλε, Γαζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο, Αξρηηέθησλ Σνπίνπ, ζχκβνπινο.   

 

11199611ΑΖ 

Μαξία Βελάθε, Αξρηηέθησλ, θχξηα κειεηήηξηα (95%) 

Νηθφιανο Κνηξνδίλεο, Αξρηηέθησλ, ζπλεξγάηεο  κειεηεηήο (5%) 

 

I999200U01 

Νηθφιανο Παηζαβφο, Αξρηηέθησλ (33%) 

Γηψξγνο Ρπκελίδεο, Αξρηηέθησλ  (33%) 

Κάξνινο Γαιαλφο, Αξρηηέθησλ (34%)  

Αιεμάλδξα Κνπτσνχπα, θνηηήηξηα Αξρηηεθηνληθήο  

Γηψξγνο Σζηθάιεο, θνηηεηήο Αξρηηεθηνληθήο 
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Γέζπνηλα Κίζζα, θνηηήηξηα Αξρηηεθηνληθήο 

Διέλε Καλειινπνχινπ, θνηηήηξηα Αξρηηεθηνληθήο 

Διέλε Κνπθνχιε, θνηηήηξηα Αξρηηεθηνληθήο 

Καηεξίλα Κπξηαδνπνχινπ, θνηηήηξηα Αξρηηεθηνληθήο 

Καηεξίλα Ζιηάδε, θνηηήηξηα Αξρηηεθηνληθήο 

Μαλψιεο Γηηζνχδεο, θνηηεηήο Αξρηηεθηνληθήο 

 

 
 
Cities in Balance 
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