
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1860  /05-12-2014 

15o ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 04/12/2014 ημέρα 

Πέμπτη  και ώρα 16:00 στην αίθουσα του  Συμβουλίου του ΔΛΤ Χανίων, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1844/28-11-2014 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φανδριδάκη 

Κωνσταντίνου. 

 

                                  Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Φανδριδάκης  Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Φιωτάκης Σταύρος, 

Παπαδάκη Μάρω, Παπαδημητρίου Σωτηρία, Γαροφαλάκη Αικατερίνη, 

Μαθιουδάκης Βασίλειος, Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, Προεστάκης 

Στυλιανός , Τσαπάκος Γεώργιος , Παπαδογιάννης Αριστείδης,   Ορφανός 

Ιωάννης, Λιμενάρχης Χανίων 

 

                               Παρόντα Τακτικά Μέλη  

Φανδριδάκης  Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ, , Παπαδημητρίου 

Σωτηρία, , Μαθιουδάκης Βασίλειος, Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, 

Παπαδογιάννης Αριστείδης,      Προεστάκης Στυλιανός, Σημαντηράκης  

Βασιλειος ,Υπολιμεναρχης Χανίων ο οποίος αναπλήρωσε τον Λιμενάρχη 

Χανίων ,Ορφανό Ιωάννη. 

     

                                             Aπόντες  .     

 Τσαπάκος Γεώργιος, Φιωτάκης Σταύρος,Παπαδάκη Μάρω Γαροφαλάκη 

Αικατερίνη,Ορφανός Ιωάννης  Λιμενάρχης Χανίων o οποίος 

αναπληρώθηκε 

                 

Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή.  

 

 

 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :177
η
 / 2014.  

 

ΘΕΜΑ :΄Εγκριση πρακτικών «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ -ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ». 

 
  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, κ. 

Φανδριδάκης Κωνσταντίνος,   έθεσε υπόψη των   μελών  του Δ.Σ.  την 
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εισήγηση της  Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 

Προσχεδίων για την μελέτη με τίτλο : 
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ -

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝ ΛΙΜΑΝΙ 

ΧΑΝΙΩΝ».  
  

 

           

 Η Κριτική Επιτροπή του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού , 

μας αποστέλλει υπογεγραμμένο το τελικό συνοπτικό πρακτικό των 

συνεδριάσεών της και εισηγείται  προς το συμβούλιό μας την έγκρισή του 

σύμφωνα με την με αριθμό  26804/2011  Απόφαση ΥΠΕΚΑ ''Νέο πλαίσιο 

διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 

μελετών με απονομή βραβείων '' (ΦΕΚ 1427/Β΄/16-6-2011) όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμό.πρωτ. Οικ 22186/4-5-2012 Απόφαση 

ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/Β΄/4-5-2012) και συγκεκριμένα το άρθρο 14 περί 

''Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων -Προβολή του διαγωνισμού '' καθώς και 

την επικύρωση  των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όπου σύμφωνα με 

το συνημμένο πρακτικό τα βραβεία , οι εξαγορές και οι μνείες 

διαμορφώνονται ως εξής : 
Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ - 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ‘’  

 

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την μελέτη 

με τίτλο  ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ‘’  όπως 

ορίστηκαν με την με αριθμό 153η/2014 Απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Χανίων (ΑΔΑ Β2ΠΤΟΕΒΕ-ΔΕ2), συνήλθαν σε κλειστές συνεδριάσεις σε αίθουσα που όρισε η 

Διοργανώτρια Αρχή στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, 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: 
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 Κωτσάκη Αμαλία, αρχ. μηχ/κός, επίκουρη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, κριτής εκ προσωπικοτήτων, ως Πρόεδρος της Κριτικής 

Επιτροπής, 

 Καζέρος Νικόλαος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΚΑ  

 Τσολάκης Γεώργιος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του 

ΥΠΕΚΑ, 

 Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος 

του ΥΠΕΚΑ,  

 Κοκκινίδου Εύα, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ,  

 Ανδρουλάκη  Μαρία, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της δ/νσης Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος 

του Δ.Λ.Τ.Χ., 

 Παπαδάκη  Αφροδίτη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της δ/νσης.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος 

του Δ.Λ.Τ.Χ.  

 

 

Παρών ήταν και ο Ιωάννης Χριστοδουλάκος, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της  ΚΕ' Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων σύμβουλος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.   

Παρούσα ήταν και η Αναστασία Αποστολάκη, αρχαιολόγος, υπάλληλος της 28ης Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

Παρούσα ήταν και η Κυριακή Παπαδάκη, υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Χ., εκτελούσα χρέη 

Γραμματέως. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

29 Σεπτεμβρίου 2014 

 

 

 

Στα  Χανιά σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθαν 

νόμιμα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του 

Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ‘’, στην 1
η 
Συνεδρίαση. 

 

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 

 

 Κωτσάκη Αμαλία, αρχ. μηχ/κός, επίκουρη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, κριτής εκ προσωπικοτήτων, ως Πρόεδρος της Κριτικής 

Επιτροπής, 

 Καζέρος Νικόλαος,  αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΚΑ  

 Τσολάκης Γεώργιος, αρχ. μηχ/κός, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, 

εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, 

 Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος 

του ΥΠΕΚΑ,  

 Κοκκινίδου Εύα, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ,  

 Ανδρουλάκη  Μαρία, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ., 

 Παπαδάκη  Αφροδίτη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ.,  

 

Παρών ήταν και ο Χριστοδουλάκος Ιωάννης, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της  ΚΕ' Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων σύμβουλος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

 

Παρούσα ήταν και η Αποστολάκη Αναστασία,  αρχαιολόγος, υπάλληλος της 28ης Εφορείας 
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Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

 

Παρούσα ήταν και η Παπαδάκη Κυριακή, υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Χ., εκτελούσα χρέη 

Γραμματέως. 

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 

διαδικασίας της κρίσης.    

Έπειτα, τα μέλη της επιτροπής μετέβησαν στην περιοχή μελέτης και συζήτησαν επί τόπου τα 

δεδομένα και τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο αγωνοθέτης.  

Κατόπιν τα μέλη της επιτροπής ξανασυναντήθηκαν στα γραφεία του ΚΑΜ και ορίστηκαν οι 

ημερομηνίες των προσεχών συναντήσεων της επιτροπής. Στο σημείο αυτό λύεται η 

συνεδρίαση. 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

29 Σεπτεμβρίου 2014 

 

 

 

 

Στα  Χανιά σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθαν 

νόμιμα στα γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ‘’, στην 2
η 
Συνεδρίαση. 

 

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 

 

 Κωτσάκη Αμαλία, αρχ. μηχ/κός, επίκουρη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, κριτής εκ προσωπικοτήτων, ως Πρόεδρος της Κριτικής 

Επιτροπής, 

 Καζέρος Νικόλαος,  αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΚΑ  

 Τσολάκης Γεώργιος, αρχ. μηχ/κός, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, 

εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, 

 Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος 

του ΥΠΕΚΑ,  

 Κοκκινίδου Εύα, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ,  

 Ανδρουλάκη  Μαρία, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ., 
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 Παπαδάκη  Αφροδίτη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ.,  

 

Παρών ήταν και ο Χριστοδουλάκος Ιωάννης, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της  ΚΕ' Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων σύμβουλος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

 

Παρούσα ήταν και η Αποστολάκη Αναστασία,  αρχαιολόγος, υπάλληλος της 28ης Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

 

Παρούσα ήταν και η Παπαδάκη Κυριακή, υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Χ., εκτελούσα χρέη 

Γραμματέως. 

Πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των θεμάτων και ο έλεγχος των παραδοτέων στοιχείων 

του διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 21 της  προκήρυξης ως προς την πληρότητά 

τους. Συνολικά παραδόθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν 10 δέματα στο πρωτόκολλο του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. 

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 22
η
 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 

14.00 μ.μ.  

 

 

Οι φάκελοι που παρελήφθησαν είναι: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 53535355GC 

2 10011000al 

3 00000000XA  

4 3531N2415E 

5 VA14401031 

6 20140001DR 

7 GP01010101 

8 NA12060914 

9 NV16072009 

10 00000005PD 

Στο σημείο υπογράφονται όλα τα παραδοτέα στοιχεία των μελετών καθώς και οι φάκελοι που 

εσωκλείουν τα στοιχεία των διαγωνιζομένων και την τυχόν αποδοχή αποσφράγισης. Μετά από 

την αποσφράγισή τους, βρέθηκαν πλήρεις και άρτιες ως προς τα παραδοτέα και τους όρους 

που είχαν τεθεί από την προκήρυξη του διαγωνισμού και οι 10 υποβληθείσες συμμετοχές. 

Έπειτα η επιτροπή αποσαφήνισε τους στόχους που έχει θέσει ο αγωνοθέτης, όπως 

περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της προκήρυξης και έθεσε τις προτεραιότητες της. Σε αυτό το 

ΑΔΑ: 643ΕΟΕΒΕ-0ΔΜ



σημείο η πρόεδρος επεσήμανε ότι η κριτική επιτροπή ακολουθεί τη συνήθη πρακτική των 

αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, θεσπίζοντας κριτήρια τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά, 

εξειδικεύοντας τα κριτήρια που θέτει η διακήρυξη.  

Ως κύριο κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων η επιτροπή συμφώνησε στο παρακάτω: 

 Τα προτεινόμενα σκιάδια πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέσον διαχείρισης του 

δημοσίου χώρου στον Ενετικό Λιμένα Χανίων, τόπου ιδιαίτερης ιστορικής και 

αισθητικής αξίας -με στόχο την ανάδειξή του. 

Κατόπιν η κριτική επιτροπή επιπλέον συμφώνησε και σε συμπληρωματικά κριτήρια 

αξιολόγησης:  

 Ευελιξία και λειτουργικότητα του προτεινόμενου χώρου. 

 Κατάλληλη διευθέτηση της κίνησης μεταξύ ελεύθερου και στεγασμένου χώρου. 

 Κλίμακα των παρεμβάσεων σε σχέση με το μέτωπο του λιμένα όσο και σε σχέση με 

τον περιπατητή.  

 Προσαρμοστικότητα της τυπικής δομής των στεγάστρων στα χωρικά και λειτουργικά 

δεδομένα κάθε περιοχής του ενετικού λιμένα.    

 Οικονομία της κατασκευής,  δυνατότητα προσαρμογής στις καιρικές συνθήκες και 

στατική επάρκεια.  

Στη συνέχεια ορίστηκαν οι ημερομηνίες των προσεχών συναντήσεων της επιτροπής. Στο 

σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

30 Σεπτεμβρίου 2014 

 

Στα  Χανιά σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, συνήλθαν νόμιμα στα 

γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. , τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ‘’, στην 3
η 
Συνεδρίαση. 

 

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 

 

 Κωτσάκη Αμαλία, αρχ. μηχ/κός, επίκουρη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, κριτής εκ προσωπικοτήτων, ως Πρόεδρος της Κριτικής 

Επιτροπής, 

 Καζέρος Νικόλαος,  αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΚΑ  

 Τσολάκης Γεώργιος, αρχ. μηχ/κός, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, 

εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, 

 Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος 

του ΥΠΕΚΑ,  

 Κοκκινίδου Εύα, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ,  

 Ανδρουλάκη  Μαρία, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ., 

 Παπαδάκη  Αφροδίτη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ.,  

 

Παρών ήταν και ο Χριστοδουλάκος Ιωάννης, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της  ΚΕ' Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων σύμβουλος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

 

Παρούσα ήταν και η Αποστολάκη Αναστασία,  αρχαιολόγος, υπάλληλος της 28ης Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

 

Παρούσα ήταν και η Παπαδάκη Κυριακή, υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Χ., εκτελούσα χρέη 

Γραμματέως. 

Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στο  2
ο
 στάδιο της διαδικασίας –τη συστηματική εξέταση 

των μελετών.  

Η εξέταση των μελετών έγινε σύμφωνα με την αρίθμησή τους κατά την 2
η
 Συνεδρίαση της 

Επιτροπής. Η διαδικασία εξέτασής τους επαναλήφθηκε για κάθε μελέτη ξεχωριστά και ήταν η 

εξής:  τοποθετούνται προς εξέταση οι πινακίδες της εκάστοτε μελέτης, διανέμονται τα σχετικά 

τεύχη της στα μέλη της Επιτροπής προς ενημέρωση, γίνεται ανάγνωση των αναγραφομένων 

στο τεύχος και ταυτόχρονα όλα τα μέλη παρατηρούν τα σχεδιασθέντα στις πινακίδες σε 

συνδυασμό με τις διατυπώσεις του  διαγωνιζόμενου στο τεύχος. Ύστερα από συζήτηση τα 

μέλη της Επιτροπής διατυπώνουν την κρίση τους ως εξής. 
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53535355GC  

Η λύση προτείνει με τρόπο λεπτομερή και εμπεριστατωμένο έναν τύπο στεγάστρου ο οποίος 

ανταποκρίνεται ως μονάδα σε ζητήματα ηλιοπροστασίας και ανεμοπίεσης, καθώς και στην 

ανάγκη τυποποίησης -ενώ εκείνος των κινητών πτυσσόμενων κατασκευών (ομπρέλες) κινείται 

μορφολογικά σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Η πρόταση εμφανίζεται συνεπής στους 

στόχους-προσανατολισμούς που τίθενται στο τεύχος της τεχνικής της έκθεσης. Όμως, η 

«δενδροειδής» τυποποίηση των στεγάστρων και η μονομερής και πολλαπλή επανάληψή της 

καθ’ όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης καταλήγει ανταγωνιστική των όψεων των κτιρίων. 

Συνολικά η πρόταση εστιάζει στη λειτουργικότητα των χώρων των καταστημάτων αλλά δεν 

διαχειρίζεται τον δημόσιο χώρο, αφήνοντάς τον να προκύψει με τη παράλληλη μετατόπιση του 

ίχνους των μετώπων των κτισμάτων, μη αναδεικνύοντας τις επιμέρους ποιότητες του 

παραλιακού μετώπου. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται ότι η προτεινόμενη λύση δεν πληροί το 

βασικό κριτήριο της επιτυχούς διαχείρισης του δημοσίου χώρου ως τόπου ιδιαίτερης ιστορικής 

και αισθητικής αξίας. 

 

10011000al  

Το τεύχος της λύσης είναι ελλιπές ως προς την τεκμηρίωση των επιλογών της. Η συνθετική 

πρόταση θεωρείται μη επεξεργασμένη και αμήχανη. H επιδίωξη της ανάδειξης των κτιρίων 

μέσω της λογικής του “κάδρου” (sic) δεν είναι πειστική, ενώ η μεταφορά της έννοιας του 

θαλάσσιου «κύματος» για τη στέγαση κρίνεται απλοϊκή. Το ισχυρό μορφολογικά και χρωματικά 

στέγαστρο αντιστρατεύεται την πολυμορφία του ενετικού λιμένα. Είναι ορατή η πρόθεση των 

μελετητών για τη διαχείριση του δημόσιου χώρου και την ανάδειξη των όψεων, όμως το τελικό 

αποτέλεσμα κρίνεται συνθετικά και μορφολογικά ανεπαρκές. Η λύση δεν πληροί το βασικό 

κριτήριο της επιτυχούς διαχείρισης του δημοσίου χώρου ως τόπου ιδιαίτερης ιστορικής και 

αισθητικής αξίας. 

 

00000000XA  

Σε επίπεδο αρχών και κατασκευαστικής επίλυσης είναι ορατή η πρόθεση των μελετητών να 

διαχειριστούν την τυπολογία με σκοπό να αναδείξουν το δημόσιο χώρο. Το στέγαστρο ορίζει 

μια διακριτή περιοχή κοινόχρηστου χώρου ανεξάρτητη των όψεων. Η τυποποίηση όμως 

καταλήγει σε απλή αναπαραγωγή και όχι στην ευέλικτη ανάπτυξη μιας τυπικής δομής. Η 

χρήση των έντονων εγκάρσιων διαχωριστικών δυσχεραίνει την προοπτική αντίληψη του 

κτιριακού μετώπου. Η απομάκρυνση των στεγάστρων από τα κτίρια με στόχο την 

απελευθέρωση των όψεών τους καθιστά το αποσπασμένο γραμμικό στέγαστρο στην 

παραλιακή ζώνη συνεχή ‘δομημένο όγκο’, ενώ η μορφολογική έξαρση των υποστυλωμάτων 

κρίνεται υπερβολική. Το στέγαστρο ως μονάδα παρουσιάζει μορφολογικές, λειτουργικές και 

κατασκευαστικές ποιότητες. Παρ’όλα αυτά το συνολικό αποτέλεσμα ανταγωνίζεται τις χωρικές 

ποιότητες του ενετικού λιμένα.  

 

3531N2415E  
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Η πρόταση διατυπώνει εύστοχες παρατηρήσεις για την υπάρχουσα κατάσταση στη περιοχή 

μελέτης. Επιχειρεί να διαχειριστεί το δημόσιο χώρο σε συνάρτηση με εκείνον της παλιάς 

πόλης. Ορατή η πρόθεση προσαρμογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ο.Τ. Η προσπάθεια 

συνθετικής επίλυσης των θεμάτων μέσα από την επέκταση των χαράξεων του αστικού ιστού 

κρίνεται υπερβολική, παράγοντας μορφολογικά πολύπλοκα σύνολα. Η επανάληψη της 

χειρονομίας προέκτασης του ιστού και στο επίπεδο του δώματος του κτιρίου Plaza κρίνεται 

άστοχη. Το τελικό αποτέλεσμα δεν πληροί το βασικό κριτήριο της επιτυχούς διαχείρισης του 

δημοσίου χώρου ως τόπου ιδιαίτερης ιστορικής και αισθητικής αξίας. 

 

VA14401031  

Η πρόταση, όπως παρουσιάζεται στην τεχνική της έκθεση εστιάζει σε ουσιώδη ζητήματα 

(διάκριση περιοχών με διαφορετικές χρήσεις / μέγεθος κτισμάτων / ποιότητες ελεύθερων 

χώρων) προτείνοντας τεκμηριωμένα την απομάκρυνση των στεγάστρων από τις όψεις. Ενώ 

όμως στα συμπεράσματα της έκθεσης αναφέρεται ότι “Η πρόταση απαντά στο διαγωνισμό με 

μια ενιαία σχεδιαστική πρόταση, αναβαθμίζοντας την κεντρική εικόνα της πόλης” η επιτροπή 

θεωρεί ότι η χρήση των κινούμενων τριγωνικών μορφών σκίασης και η ανισοσταθμία των 

στεγάστρων προκαλούν έντονη οπτική πολυπλοκότητα, γεγονός που οδηγεί σε ανταγωνισμό 

του μετώπου των όψεων. Χωρίς να απαντά ικανοποιητικά στη διαχείριση των επιμέρους 

χωρικών συνθηκών, η πρόταση επικεντρώνεται κυρίως στην ενιαία διαχείριση των τύπων-

μηχανισμών που προτείνει. Η μονάδα κινητής σκίασης θεωρείται λειτουργικά ανεπιτυχής. Το 

στέγαστρο ωστόσο ως μεμονωμένο στοιχείο παρουσιάζει ευρηματικότητα μέσω της 

κατασκευαστικής επίλυσής του με τη χρήση της διαγωνίου. Η πρόταση δεν πληροί το βασικό 

κριτήριο της επιτυχούς διαχείρισης του δημοσίου χώρου ως τόπου ιδιαίτερης ιστορικής και 

αισθητικής αξίας. 

 

20140001DR  

Παρουσιάζεται μια ιδιαίτερα εκτεταμένη ανάλυση και ερμηνεία των ζητουμένων σε ότι αφορά 

την ιστορικότητα, τη μορφολογική πολυμορφία και τη λειτουργικότητα. Αναπτύσσεται 

προβληματισμός για τη δυνατότητα διαχείρισης των χρήσεων της περιοχής. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η προσπάθεια για κωδικοποίηση των παρεμβάσεων σε επίπεδο στρατηγικής 

διαχείρισης. Η ανάλυση όμως δεν υποστηρίζεται επαρκώς σε συνθετικό επίπεδο: οι 

κατασκευές καταλαμβάνουν αδικαιολόγητα εκτεταμένη περιοχή, κατακερματίζοντας και 

ελαχιστοποιώντας το δημόσιο χώρο. Η ανάπτυξη των προτεινόμενων σκιάστρων σε σύστημα 

αλληλοτεμνόμενων κανάβων, καθώς και η προτεινόμενη διαρκής εναλλαγή του “patchwork” 

των οριζόντιων στοιχείων σκίασης-επικάλυψης, είναι αδικαιολόγητα πολύπλοκες. Η 

πολυπλοκότητα αυτή αναιρεί τη λογική του «ελάχιστου ίχνους» που τέθηκε ως στρατηγικός 

στόχος. Απουσιάζει η κατασκευαστική επίλυση τόσο των σταθερών όσο και των κινητών 

σκιαδίων. Η πρόταση δεν πληροί το βασικό κριτήριο της επιτυχούς διαχείρισης του δημοσίου 

χώρου ως τόπου ιδιαίτερης ιστορικής και αισθητικής αξίας. 

 

GP01010101  

Παρά τις ασάφειες που παρατηρούνται στο κείμενο της έκθεσης, η τυπολογία των 

προτεινόμενων σκιαδίων έχει μελετηθεί με αρτιότητα τόσο στο συνθετικό, όσο και στο 

κατασκευαστικό μέρος. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα της κατασκευής του στεγάστρου 

κρίνεται θετική. Η δυνατότητα τυποποίησης προσεγγίζεται ευρηματικά με την ανάπτυξη των 

μονάδων πάνω σε συγκεκριμένο σύστημα κανάβου που είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες θέσης και έκτασης ωφέλιμου χώρου. Όμως, η εγκάρσια επανάληψη 

των στιβαρών πλαισίων καθώς και η επιλογή των υλικών που συνθέτουν τις 
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αλληλοεπικαλυπτόμενες στεγάσεις κρίνεται ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά με το παραλιακό 

μέτωπο. Οι σχεδιαστικές απεικονίσεις από το επίπεδο του περιπατητή  είναι ανεπαρκείς 

προκειμένου να πείσουν για το αντίθετο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση για το κινητό 

σύστημα σκίασης και τον εξοπλισμό. Είναι η μόνη πρόταση η οποία δεν αφήνει ζώνη κίνησης 

από την πλευρά των κτιριακών όψεων, γεγονός το οποίο  σε κάποια σημεία του λιμένα 

θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία. Η πρόταση δεν πληροί παρ’όλα αυτά το 

βασικό κριτήριο της συνολικής διαχείρισης του δημοσίου χώρου ως τόπου ιδιαίτερης ιστορικής 

και αισθητικής αξίας. 

 

NA12060914  

Παρά τις εύστοχες παρατηρήσεις για την υπάρχουσα κατάσταση και τους επιδιωκόμενους 

στόχους, η πρόταση παρουσιάζεται αδικαιολόγητα σύνθετη σε μορφολογικό επίπεδο. Η 

επιμονή σε θέματα χρώματος και γεωμετρίας καταλήγει να λειτουργεί αντίθετα από αυτό που η 

ίδια η πρόταση επιδιώκει, δηλ. την “ανάδειξη του γεωμετρικού σχεδιασμού των όψεων”. Οι 

διαφορετικές εκδοχές στεγάστρων παρουσιάζουν έντονες μορφολογικές αστοχίες. Η συνολική 

πρόταση κρίνεται ανεπιτυχής ως προς την ποιότητα του δημόσιου χώρου που παράγει. 

 

NV16072009  

Η πρόταση αποτελεί μια πρωτότυπη μορφολογικά και ενδιαφέρουσα πτυχωτή κατασκευή. 

Κύρια αρετή της είναι η δυνατότητα λειτουργίας του στεγάστρου ως ένα εν δυνάμει 

μεταβαλλόμενο στοιχείο. Κρίνεται επίσης θετικά η πλήρης αυτονομία του συστήματος από τις 

προσόψεις αλλά και η δυνατότητα ελεύθερης τοποθέτησης. Η δυνατότητα υλοποίησής της 

θέτει ερωτηματικά σε σχέση με τεχνικά ζητήματα (κατά μήκος καταπονήσεις, ανεμοπίεση, 

απορροή ομβρίων, στατικός φορέας) αλλά και ως προς την οικονομία παραγωγής και 

συντήρησής της. Η προτεινόμενη δομή παρουσιάζει ευελιξία, αλλά η συνολική της εφαρμογή 

κατά μήκος ολόκληρου του ενετικού λιμένα θέτει ουσιαστικά ζητήματα μορφολογίας και 

κλίμακας γι αυτό και κρίνεται ότι δεν πληρεί το βασικό κριτήριο της συνολικής διαχείρισης του 

δημοσίου χώρου ως τόπου ιδιαίτερης ιστορικής και αισθητικής αξίας. 

 

00000005PD 

Η πρόταση χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία πλαισίων εν σειρά τα οποία επιχειρούν 

να οργανώσουν το χώρο διαμορφώνοντας πολλαπλά «υπαίθρια αστικά δωμάτια». Προτείνεται 

η δημιουργία δύο χωριστών διαδρόμων κυκλοφορίας η οποία σε συνδυασμό με τα «αστικά 

δωμάτια» επιβαρύνει εντέλει τον παράκτιο δημόσιο χώρο. Τα εγκάρσια διαχωριστικά στοιχεία 

τους διακόπτουν την ενιαία αντίληψη του μετώπου. Αν και η επιλογή των υλικών 

τεκμηριώνεται, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι πειστικό ως προς τη δυνατότητα τυποποίησης 

και την υλοποιησιμότητά του. Επιπλέον, το πλήθος των τυπολογιών και των διατάξεων που 

προτείνονται αναιρεί την αρχή της συνεκτικής λύσης που ετέθη εξαρχής στη τεχνική έκθεση, 

ως στόχος για τη διάσωση της “αίσθησης του τόπου”. Η πρόταση δεν πληροί το βασικό 

κριτήριο της συνολικής διαχείρισης του δημοσίου χώρου ως τόπου ιδιαίτερης ιστορικής και 

αισθητικής αξίας. 

 

Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

30 Σεπτεμβρίου 2014 

 

 

 

 

Στα  Χανιά σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθαν νόμιμα στα 

γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. , τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ‘’, στην 4
η 
Συνεδρίαση. 

 

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 

 Κωτσάκη Αμαλία, αρχ. μηχ/κός, επίκουρη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, κριτής εκ προσωπικοτήτων, ως Πρόεδρος της Κριτικής 

Επιτροπής, 

 Καζέρος Νικόλαος,  αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΚΑ  

 Τσολάκης Γεώργιος, αρχ. μηχ/κός, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, 

εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, 

 Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος 

του ΥΠΕΚΑ,  

 Κοκκινίδου Εύα, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ,  

 Ανδρουλάκη  Μαρία, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ., 

 Παπαδάκη  Αφροδίτη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ.,  

 

Παρών ήταν και ο Χριστοδουλάκος Ιωάννης, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της  ΚΕ' Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων σύμβουλος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

 

Παρούσα ήταν και η Αποστολάκη Αναστασία,  αρχαιολόγος, υπάλληλος της 28ης Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

 

Παρούσα ήταν και η Παπαδάκη Κυριακή, υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Χ., εκτελούσα χρέη 

Γραμματέως. 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε μια πρώτη συγκριτική εξέταση του 

συνόλου των μελετών (2
ο
 στάδιο) προκειμένου να διαχωριστούν αυτές που απαντούν πιο 

ολοκληρωμένα στους στόχους του Διαγωνισμού.   

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ομόφωνα διαπίστωσαν ότι καμία από τις υπό αξιολόγηση 

μελέτες δεν πληροί το βασικό κριτήριο της διακήρυξης ως προς την επιτυχή αντιμετώπιση των 

σκιαδίων στη συνολική έκταση του ενετικού λιμένα με έμφαση στην ανάδειξη και προστασία 
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του μνημειακού του χαρακτήρα και επομένως η γενικευμένη επαναλλειπτική χρήση 

οποιασδήποτε πρότασης στο σύνολο του μετώπου δεν είναι αποδεκτή.  

Καμία από τις οι υπό εξέταση μελέτες δεν ανταποκρίνεται καθολικά επιτυχώς στις απαιτήσεις 

του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι δε θα προχωρήσει στην 

απονομή βραβείων.  

Στη συνέχεια η κριτική επιτροπή συζήτησε εκτενώς την έκβαση του διαγωνισμού. Ομόφωνα 

θεώρησε ότι μία βασική έλλειψη των υπό αξιολόγηση μελετών είναι η απουσία πρότασης 

διακριτών μορφών που να λειτουργούν συμπληρωματικά στο μέτωπο του ενετικού λιμένα με 

τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στην μορφολογική και λειτουργική ποικιλομορφία του.  

Σε αυτό το σημείο λύεται η συνεδρίαση.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

5
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 

 

 

 

Στα  Χανιά σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθαν νόμιμα στα 

γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. , τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ‘’, στην 5
η 
Συνεδρίαση. 

 

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 

 Κωτσάκη Αμαλία, αρχ. μηχ/κός, επίκουρη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, κριτής εκ προσωπικοτήτων, ως Πρόεδρος της Κριτικής 

Επιτροπής, 

 Καζέρος Νικόλαος,  αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΚΑ  

 Τσολάκης Γεώργιος, αρχ. μηχ/κός, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, 

εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, 

 Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος 

του ΥΠΕΚΑ,  

 Κοκκινίδου Εύα, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ,  

 Ανδρουλάκη  Μαρία, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ., 

 Παπαδάκη  Αφροδίτη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ.,  

 

Παρών ήταν και ο Χριστοδουλάκος Ιωάννης, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της  ΚΕ' Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων σύμβουλος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

 

Παρούσα ήταν και η Αποστολάκη Αναστασία,  αρχαιολόγος, υπάλληλος της 28ης Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

 

Παρούσα ήταν και η Παπαδάκη Κυριακή, υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Χ., εκτελούσα χρέη 

Γραμματέως. 

Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν σε γενική συζήτηση για τις μελέτες που 

ξεχώρισαν στο 2
ο
 στάδιο και αξιολόγησε  εκ νέου κάθε μία από τις 10 συμμετοχές.  

 

Τελικά, η επιτροπή ομόφωνα θεώρησε ότι παρόλο που καμία από τις οι υπό εξέταση μελέτες 

δεν ανταποκρίνεται καθολικά επιτυχώς στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, ο διαγωνισμός 

μπορεί να δώσει στον αγωνοθέτη τρεις αντιπροσωπευτικές εξελίξιμες μορφές στεγάστρου, 

όπως εντοπίστηκαν σε τρεις από τις μελέτες που κατατέθηκαν:   

 το στέγαστρο σε επαφή με τις όψεις και μεταβαλλόμενο βάθος σκίασης,  
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 το στέγαστρο που ορίζει μια διακριτή περιοχή κοινόχρηστου χώρου ανεξάρτητη των 

όψεων.  

 το αποσυρόμενο, κινητό στέγαστρο πτυχωτής δομής,  

Σε αυτό το σημείο λύεται η συνεδρίαση.   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

6
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11 Nοεμβρίου 2014 

 

 

 

Στα  Χανιά σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθαν νόμιμα στα 

γραφεία της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. , τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα ‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ‘’, στην 6
η 
Συνεδρίαση. 

 

 

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 

 Κωτσάκη Αμαλία, αρχ. μηχ/κός, επίκουρη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, κριτής εκ προσωπικοτήτων, ως Πρόεδρος της Κριτικής 

Επιτροπής, 

 Καζέρος Νικόλαος,  αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΚΑ  

 Τσολάκης Γεώργιος, αρχ. μηχ/κός, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, 

εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ, 

 Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος 

του ΥΠΕΚΑ,  

 Κοκκινίδου Εύα, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ,  

 Ανδρουλάκη  Μαρία, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ., 

 Παπαδάκη  Αφροδίτη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του 

Δ.Λ.Τ.Χ.,  

 

Παρών ήταν και ο Χριστοδουλάκος Ιωάννης, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της  ΚΕ' Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων σύμβουλος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.  

 

Παρούσα ήταν και η Αποστολάκη Αναστασία,  αρχαιολόγος, υπάλληλος της 28ης Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

 

Παρούσα ήταν και η Παπαδάκη Κυριακή, υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Χ., εκτελούσα χρέη 

Γραμματέως. 
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Τα μέλη της επιτροπή αποφάσισαν ομόφωνα ότι δίνονται τρεις ισότιμες εξαγορές στις 

μελέτες που διακρίθηκαν για τις τρεις αντιπροσωπευτικές μορφές στεγάστρου.   

Εξαγορά στην μελέτη με ενδεικτικό αριθμό GP01010101 ως μία μορφή στεγάστρου σε επαφή 

με τις όψεις και μεταβαλλόμενο βάθος σκίασης.  

Εξαγορά στην μελέτη με ενδεικτικό αριθμό 00000000XA ως μία μορφή στεγάστρου που ορίζει 

μια διακριτή περιοχή κοινόχρηστου χώρου σε απόσταση από τα κτίρια.   

Εξαγορά στην μελέτη με ενδεικτικό αριθμό  NV19072009 ως μία μορφή αποσυρόμενου, 

κινητού στεγάστρου πτυχωτής δομής.  

Στη συνέχεια η επιτροπή  αποσφράγισε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

έλεγξε την εγκυρότητα της συμμετοχής των διαγωνιζομένων που προτείνονται για εξαγορά και 

διαπίστωσε τα ονόματα των βραβευθέντων.  

 

Συγκεκριμένα 3 ισότιμες εξαγορές δίνονται στις μελέτες με ενδεικτικό αριθμό: 

GP01010101 

Ομάδα συμμετοχής: 

Παναγιώτης Ρούπας 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

 

 NV16072009 

Ομάδα συμμετοχής: 

Αρχιτεκτονική Μελέτη (100%):  

Σοφία Βυζοβίτη  

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ – PhD Delft University of Technology  

Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

 

Σύμβουλος (χωρίς ποσοστό):  

Ιορδάνης Στυλίδης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ  

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

 

Συνεργάτες (χωρίς ποσοστό): 

Σωτηρία Αλεξιάδου  

  Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΘ – Msc Universität für angewandte Kunst Wien   

Ευτύχιος-Νικόλαος Ευθυμίου, 

Βιολόγος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών  
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00000000XA 

Ομάδα συμμετοχής: 

OFFICETWENTYFIVEARCHITECTS και με επωνυμία Ε. Βουράκης - Α. Περπατίδης - Α. 

Χρυσομάλλης Ο.Ε.  
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  

 

Κωτσάκη Αμαλία, αρχ. μηχ/κός, επίκουρη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, κριτής εκ προσωπικοτήτων, ως Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, 

 

 

Καζέρος Νικόλαος,  αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ , 

 

 

Τσολάκης Γεώργιος, αρχ. μηχ/κός, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος 

του ΥΠΕΚΑ, 

 

 

 

Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του 

ΥΠΕΚΑ,  

 

 

 

Κοκκινίδου Εύα, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ,  

 

 

 

Ανδρουλάκη  Μαρία, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του Δ.Λ.Τ.Χ., 

 

 

 

Παπαδάκη  Αφροδίτη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Δ.Τ.Υ.Δ.Χ., εκπρόσωπος του Δ.Λ.Τ.Χ.,  

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ:   

 

Χριστοδουλάκος Ιωάννης, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της  ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων  

 

 

 

Αποστολάκη Αναστασία,  αρχαιολόγος, υπάλληλος της 28ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων.  
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Μετά από  διαλογική συζήτηση μελών του, το Δ.Σ. του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου  o σύμβουλος κ.Παπαδογιάννης Αριστείδης εξέφρασε 

την αντίθεση του για την αναγκαιότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού και  

σε όλη αυτή τη διαδικασία δεδομένου ότι υπάρχει ήδη εγκεκριμένη 

μελέτη από όλους τους φορείς και βρίσκεται στο στάδιο της εφαρμογής 

και δήλωσε ότι απέχει για το θέμα αυτό. 

 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

   Α)Απέχοντος του Συμβούλου Κ. Παπαδογιάννη Αριστείδη, την 

έγκριση των  πρακτικών επιτροπής του  αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ‘’ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ 

ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ‘’, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της   Κριτικής 

Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού την οποία έθεσε υπόψη των   

μελών  του Δ.Σ.  ο Προέδρος κος Φανδριδάκης . 

 

 

           

Β).  Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φανδριδάκη Κωνσταντίνο τις 

περαιτέρω ενέργειες    σύμφωνα με το νόμο. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ. 

 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

   

   

ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ  
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