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Αριθμός  878    

45
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 8
ης

 Γεκεμβρίοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8
η
 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 45/4-12-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Υξήζηνο 

Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 872/2020), 

νπόηε ν θ. Υξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.  

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 879/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε Πξαθηηθώλ Α’ ηαδίνπ (10 επηκέξνπο πξαθηηθώλ θαη ηνπ ηειηθνύ ζπγθεληξσηηθνύ θαη 

ζπλνπηηθνύ πξαθηηθνύ) ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ 

Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο»» (ζρεηηθό 

ην ππ’ αξηζ. 16690/27-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 16596/25-11-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε Πξαθηηθώλ ηεο 

Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα 

ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο»΄΄ - ηα πιαίζηα ηνπ ελ εμειίμεη Αλνηθηνύ 

Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ – θιηκαθσηνύ ηεο κειέηεο γηα ηελ « Αλάπιαζε ηνπ 

Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», κεηά  ηελ ππ’ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ1ΥΧΞΗ- ΔΘ) 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηά ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: -*Ο 

ραξαθηεξηζκόο ηνπ έξγνπ σο “αμηόινγν ηερληθό έξγν”, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο Τ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΔΚ 1427/Β΄/16-6-2011) ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη. -*Ζ δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ θαη δύν 

(2) ζηαδίσλ - θιηκαθσηό, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 2 πεξ. α.1., γ.2. θαη δ.1. ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

Απόθαζεο 26804/2011 Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ  1427/Β΄/16-6-2011), -*Ζ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ 

θαη δύν (2) ζηαδίσλ - θιηκαθσηό, κε απνλνκή βξαβείσλ, πξνθεξύρηεθε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ν 

Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο ζηηο 25/05/2020 (ΑΓΑ : 67ΥΛΧΞΗ-Ε6Ρ). - Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή 

ζπγθξνηήζεθε Με ηελ ππ΄αξηζ.230/27-07-2020 (ΑΓΑ:6Χ2ΟΧΞΗ-10Β) Απόθαζε ηνπ  Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηελ ππ΄ αξηζ. 505/01-09-2020 (ΑΓΑ:6Ρ7ΕΧΞΗ-03Ξ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

ΑΔΑ: 6ΚΛ6ΩΞΙ-ΥΙ8
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Δπηηξνπήο ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην κε αξηζκό721/ηΤΟΟΓ/9.9.2020Φύιιν Δθεκεξίδαο 

Κπβεξλήζεσο, ζπγθξνηήζεθε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο δηαθήξπμεο. - 

Έξγν ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπή πεξηιεπηηθά θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 10.5 ηεο δηαθήξπμεο είλαη 

αξρηθά ε απνζθξάγηζε ησλ κειεηώλ θαη ν έιεγρνο ηεο ηππηθήο εθπιήξσζεο ησλ ππνβιεζέλησλ 

ζηνηρείσλ ζηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαηόπηλ ε αμηνιόγεζε ησλ κειεηώλ θαη ηέινο ε επηινγή 

(πξόθξηζε) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Β’ ηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ ηξηώλ (3) έσο νθηώ (8) κειεηώλ. 

Πιένλ απηώλ ε Κξηηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ππνδείμεη πέληε (5) κειέηεο γηα εμαγνξά πνπ ζα 

βξαβεπηνύλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε (Άξζξν 7) ρσξίο ε ππόδεημε λα είλαη δεζκεπηηθή 

γηα ην Γήκν. Δπίζεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζεγεζεί ζπκπιεξσκαηηθνύο όξνπο θαη θξηηήξηα γηα 

ην Β’ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ (Άξζξν 8 θαη 11 ηεο δηαθήξπμεο). - Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ ήηαλ ε 28-09-2020 θαη ώξα 14:00κ.κ., ζύκθσλα κε 

ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. - Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ κειεηώλ ζηελ 

Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ θαη 

εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεο ησλ ππνβιεζεηζώλ κειεηώλ νξίζηεθε ε Γεπηέξα 19ε 

Οθησβξίνπ 2020,ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. πξσηνθόιινπ 44769/29.09.2020 έγγξαθν - πξόζθιεζε 

ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Ο Πξόεδξνο ηεο 

Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα 

ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο» κε ην κε αξηζ. πξση. 54945/16-11-2020 

έγγξαθν, δηαβίβαζε ζηε Γηνξγαλώηξηα αξρή εκπξόζεζκα (εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ κειεηώλ θαη εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ -ηειεπηαία ζπλεδξίαζή 

ηεο– νινθιήξσζε δηαδηθαζίαο θξίζεο ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνύ) ηα θάησζη: - Α. Σα 

επηκέξνπο δέθα (10) Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ θαζώο θαη ην Σειηθό πγθεληξσηηθό θαη 

πλνπηηθό Πξαθηηθό ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ 

Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο 

Πάηξαο», πξνο έγθξηζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10.5.3 ηεο εγθεθξηκέλεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ (ΑΓΑΜ:19PROC006761588 2020-05-26). - Β. Γεθαέμη (16) ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο Αξρείνπ Σαπηόηεηαο ησλ κειεηώλ Α’ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ππέβαιιαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη έλαλ (1) ζθξαγηζκέλν θάθειν πεξί κε απνδνρήο επώλπκεο έθζεζεο ελόο 

ζπκκεηέρνληα, πξνο θύιαμή ηνπο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Β’ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ, κε 

επζύλε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Μεηά ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππόςε: - 1. Σελ ππ’ αξηζ. 

26804/16-06-2011 (ΦΔΚ 1427/Β/16-06-2011) απόθαζε Τπνπξγνύ  Π.Δ.Κ.Α. «Νέν πιαίζην 

δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή 

βξαβείσλ», - 2. Σελ ππ’ αξηζ. 22186/2012 (ΦΔΚ 1494/Β/4-5-2012) απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ 

«Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ 

κε απνλνκή βξαβείσλ» - 3. Σελ κε αξηζ. πξση. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13-09-2019 (ΦΔΚ 

3537/Β/20-09-2019) απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο «Σξνπνπνίεζε ηεο 

κε Α.Π. νηθ. 26804/16-06-2011 (ΦΔΚ 1427/Β/16-06-2011) απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α., «Νέν 

πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε 

απνλνκή βξαβείσλ» (Β’1427),  όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Π. 22186/2012 (ΦΔΚ 

1494/Β/4-5-2012) απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α. (Β’1494). – 4. Σελ κε αξηζ. πξση. νηθ. 23932/16-

05-2017 Δγθύθιην 1 «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016 ζρεηηθά κε 

ηε δηελέξγεηα αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ» ηνπ ΤΠΔΝ – 5. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΝγ/32129/ΦΝ 466 

(ΦΔΚ 2519/Β/20-7-2017) Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ «Έγθξηζε 

Καλνληζκνύ πξνεθηηκνύκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ 

επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/2016». – 

6. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016) Γεκόζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη. – 7. Σελ 

πξνθήξπμε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηηο 25/05/2020 (ΑΓΑ: 67ΥΛΧΞΗ-Ε6Ρ) , 

κεηά ηελ ππ’ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ1ΥΧΞΗ- ΔΘ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, - θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. (3) ηνπ άξζξνπ 10.5 θαη ην άξζξν 7 ηεο 

δηαθήξπμεο παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε: -*Σελ έγθξηζε ησλ επί 

κέξνπο δέθα (10) Πξαθηηθώλ ησλ πλεδξηάζεσλ θαη ηνπ Σειηθνύ πγθεληξσηηθνύ θαη πλνπηηθνύ 

Πξαθηηθνύ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο,ηνπ Α΄ ηαδίνπ,ηνπ Παλειιελίνπ  Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ 
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Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο». -*Σελ 

ζπκκεηνρή (πξόθξηζε) ζην Β’ ηάδην ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ 

δύν ζηαδίσλ, ησλ ζπκκεηνρώλ κε ηνπο θάησζη δεθαςήθηνπο θσδηθνύο Σαπηόηεηαο Μειέηεο κε ηε 

ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, ε νπνία δελ απνηειεί ζεηξά θαηάηαμεο: - 1. CC20202020 – 

2. 0055ΑΑ0505 – 3. AA93489339 – 4. AL22102013 – 5. X23577532X -*ηελ εμαγνξά (έπαηλν), 

πνπ εηζεγείηαη ε Κξηηηθή Δπηηξνπή, ρσξίο δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζην Β’ ηάδην ηνπ 

Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ 

Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο» ησλ θάησζη δύν (2) ζπκκεηνρώλ κε θσδηθνύο Σαπηόηεηαο 

Μειέηεο κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε ε νπνία δελ απνηειεί ζεηξά θαηάηαμεο: - 1. 

09061963ΚΚ - 2. NZ06099447 -*ηελ έγθξηζε ζπκπιεξσκαηηθώλ όξσλ θαη θξηηεξίσλ κε ηελ 

ελδερόκελε ζπλεξγαζία ζπκβνύισλ ζε εηδηθά ζέκαηα (δηαρείξηζεο παξάθηηνπ νξίνπ, ιηκεληθά 

έξγα, ζπγθνηλσληαθά θ.ιπ.) πνπ εηζεγείηαη ε Κξηηηθή Δπηηξνπή λα πηνζεηεζνύλ γηα ην Β ’ηάδην 

ηνπ δηαγσληζκνύ κε ζηόρν ηελ αξηηόηεξε πξνζέγγηζε, πνπ αθνξά: -*Σα ηερληθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνύλ ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό θαη ζρεκαηηζκό ηεο ηάθξνπ αλάδπζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο, κεηά ηελ ππνγεηνπνίεζή ηεο, θαζώο θαη ηε γσλία θιίζεο αλάδπζεο ηεο ηξνρηάο. -*Οη 

πξνηάζεηο ηεο Β θάζεο (Β ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ) ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνπλ όινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θιίκαθα θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο κειέηεο. - Δπί ησλ δύν (2) 

ζπκπιεξσκαηηθώλ όξσλ θαη θξηηεξίσλ πνπ εηζεγείηαη ε Κξηηηθή Δπηηξνπή, ηα νπνία αθνξνύλ 

ζηνλ: -*Σνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπ ζηαζκνύ, κε όια ηα ηδεαηά γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ. -

*Σελ αλαζεώξεζε θαηεδάθηζεο ηνπ θηεξίνπ ηνπ ηεισλείνπ ΟΛΠΑ, σο ζεκαληηθό έξγν ηνπ 

κνληεξληζκνύ, αθνύ ε δηαδηθαζία ζα ππνρξεσζεί ζε έγθξηζε ηνπ ΚΔΑ θαη ησλ Νεσηέξσλ 

κλεκείσλ. Γελ είλαη απόθαζε κόλν ηνπηθνύ ραξαθηήξα, αθνύ ην ιηκάλη απνηειεί πνιηηηζκηθό 

κέξνο ηνπ ζπλόινπ ησλ πνιηηώλ θαη νύηε έλα ηνπόζεκν είλαη ηθαλό λα αλαπιεξώζεη ηελ απώιεηα. 

Απνηειεί έλα έξγν κε ζεκαζία θαη αμία, ην νπνίν θαη δύλαηαη λα επηζθεπαζηεί θαη λα θηινμελήζεη 

ρξήζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεκείνπ. - δελ γίλνληαη απνδεθηά θαη δηεπθξηλίδεηαη όηη: - Σν 

Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ ππ’ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ1ΥΧΞΗ- ΔΘ) απόθαζε πνπ 

ελέθξηλε ηα ηεύρε ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ θαη εηδηθόηεξα ζην Σεύρνο Σερληθώλ 

Γεδνκέλσλ πξνζδηνξίδεηαη: - Α) Ζ ππνγεηνπνίεζε ηνπ Κεληξηθνύ ηδεξνδξνκηθνύ ηαζκνύ ζηνλ 

Αγ. Γηνλύζην ζε ηδηνθηεζία ηεο ΓΑΗΟΔ κεηαμύ ησλ νδώλ Αγ. νθίαο-Νόξκαλ-Ζξώσλ 

Πνιπηερλείνπ θαη Θεζζαινλίθεο, ζε έθηαζε πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, γηα ηελ 

νπνία αλαθέξεηαη ζην εγθεθξηκέλν ΓΠ όηη « …. Έγθξηζε ΕΔΑ γηα ηε δεκηνπξγία ηαζκνύ Αγίνπ 

Γηνλπζίνπ, κε ππνγεηνπνίεζε ηνπ θαη αλάπηπμε ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξήζεσλ ζε απηό 

ην επίπεδν. Γηακόξθσζε ειεύζεξσλ ρώξσλ, ρώξσλ πξαζίλνπ θαη θαηαζθεπώλ κηθξήο θιίκαθαο 

θαηαζθεπέο γηα αλαςπρή θαη πνιηηηζκό ζην επίπεδν ηεο νδνύ Αζελώλ θαη ηέινο δπλαηόηεηα 

εγθαηάζηαζεο ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζπκβαηώλ κε ηνπ .., ζηα επίπεδα πνπ ζα 

πξνθύςνπλ θάησ από ην επίπεδν ηεο νδνύ Αζελώλ θαη ζα έρνπλ πξόζσπν ζηελ νδό Ζξώσλ 

Πνιπηερλείνπ……..». - Β) Από ην ηεύρνο δηαθήξπμεο πξνθύπηεη όηη ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηνλ 

αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό είλαη ε θαηεδάθηζε ηνπ παιαηνύ Κηίξην ηνπ Ληκέλα θαη ελδερνκέλσο ηα 

ζπλνδά απηνύ θηίξηα (απνζήθεο, ζηέγαζηξα θιπ. ) θαη γηα ηελ ζέζε ηνπο ή γηα ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή λα πξνηαζεί έλα ΄΄Σνπόζεκν – Κηίξην ύκβνιν ηεο πόιεο πνπ ζα κπνξεί λα δερζεί 

ρξήζεηο Πνιηηηζκνύ, Σερλώλ, θιπ.. - πλεκκέλα: - 1) Σα επί κέξνπο δέθα (10) Πξαθηηθά ησλ 

πλεδξηάζεσλ ηνπ Α΄ ηαδίνπ, ηνπ Παλειιελίνπ  Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν 

ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο». – 2) Σν από 12.11.2020 

Σειηθό πγθεληξσηηθό θαη πλνπηηθό Πξαθηηθό ηνπ Α΄ ηαδίνπ, ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ 

Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο 

Πάηξαο». - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, 
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ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

 

ηα πιαίζηα ηνπ ελ εμειίμεη Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ – 

θιηκαθσηνύ ηεο κειέηεο γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», κεηά  ηελ 

ππ’ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ1ΥΧΞΗ- ΔΘ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ:  

- Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπ έξγνπ σο “αμηόινγν ηερληθό έξγν”, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο Τ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΔΚ 1427/Β΄/16-6-2011) ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

- Ζ δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ θαη δύν 

(2) ζηαδίσλ - θιηκαθσηό, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 2 πεξ. α.1., γ.2. θαη δ.1. ηνπ άξζξνπ 

1 ηεο Απόθαζεο 26804/2011 Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ  1427/Β΄/16-6-2011),  

- Ζ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ 

Γηαγσληζκνύ κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ θαη δύν (2) ζηαδίσλ - θιηκαθσηό, κε απνλνκή 

βξαβείσλ,  

 

πξνθεξύρηεθε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ν Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο ζηηο 25/05/2020 

(ΑΓΑ: 67ΥΛΧΞΗ-Ε6Ρ). 

 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 230/27-07-2020 (ΑΓΑ:6Χ2ΟΧΞΗ-10Β) Απόθαζε ηνπ  Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 505/01-09-2020 (ΑΓΑ:6Ρ7ΕΧΞΗ-03Ξ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην κε αξηζκό 721/ηΤΟΟΓ/9.9.2020 Φύιιν Δθεκεξίδαο 

Κπβεξλήζεσο, ζπγθξνηήζεθε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο δηαθήξπμεο. 

Έξγν ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο πεξηιεπηηθά θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 10.5 ηεο δηαθήξπμεο 

είλαη αξρηθά ε απνζθξάγηζε ησλ κειεηώλ θαη ν έιεγρνο ηεο ηππηθήο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ζηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαηόπηλ ε αμηνιόγεζε ησλ κειεηώλ θαη 

ηέινο ε επηινγή (πξόθξηζε) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Β’ ηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ ηξηώλ (3) έσο νθηώ 

(8) κειεηώλ. Πιένλ απηώλ ε Κξηηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ππνδείμεη πέληε (5) κειέηεο γηα εμαγνξά 

πνπ ζα βξαβεπηνύλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε (Άξζξν 7) ρσξίο ε ππόδεημε λα είλαη 

δεζκεπηηθή γηα ην Γήκν. Δπίζεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζεγεζεί ζπκπιεξσκαηηθνύο όξνπο θαη 

θξηηήξηα γηα ην Β’ ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ (Άξζξν 8 θαη 11 ηεο δηαθήξπμεο). 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ ήηαλ ε 28
ε
-09-2020 

θαη ώξα 14:00κ.κ., ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Ζ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ κειεηώλ ζηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ Παλειιελίνπ 

Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ θαη εθθίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεο ησλ 

ππνβιεζεηζώλ κειεηώλ νξίζηεθε ε Γεπηέξα 19ε Οθησβξίνπ 2020,ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 

πξσηνθόιινπ 44769/29.09.2020 έγγξαθν - πξόζθιεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ 

Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο» κε ην κε 

αξηζ. πξση. 54945/16-11-2020 έγγξαθν, δηαβίβαζε ζηε Γηνξγαλώηξηα Αξρή εκπξόζεζκα (εληόο 

ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ κειεηώλ θαη εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηελ - ηειεπηαία ζπλεδξίαζή ηεο – νινθιήξσζε δηαδηθαζίαο θξίζεο ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ 

Γηαγσληζκνύ) ηα θάησζη: 

Α.  Σα επηκέξνπο δέθα (10) Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ θαζώο θαη ην Σειηθό πγθεληξσηηθό 

θαη πλνπηηθό Πξαθηηθό ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ 

Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο 

Πάηξαο», πξνο έγθξηζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10.5.3 ηεο εγθεθξηκέλεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ (ΑΓΑΜ:19PROC006761588 2020-05-26). 

Β.  Γεθαέμη (16) ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο Αξρείνπ Σαπηόηεηαο ησλ κειεηώλ Α’ ηαδίνπ ηνπ 

δηαγσληζκνύ πνπ ππέβαιιαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη έλαλ (1) ζθξαγηζκέλν θάθειν πεξί κε 
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απνδνρήο επώλπκεο έθζεζεο ελόο ζπκκεηέρνληα, πξνο θύιαμή ηνπο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Β’ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ, κε επζύλε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηροπή έρνληαο ππ’ όςηλ:   

 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 26804/16-06-2011 (ΦΔΚ 1427/Β/16-06-2011) απόθαζε Τπνπξγνύ  Π.Δ.Κ.Α. 

«Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ 

κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείσλ» 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 22186/2012 (ΦΔΚ 1494/Β/4-5-2012) απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ «Νέν 

πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ 

κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείσλ»  

3. Σελ κε αξηζ. πξση. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13-09-2019 (ΦΔΚ 3537/Β/20-09-2019) 

απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο «Σξνπνπνίεζε ηεο κε Α.Π. νηθ. 

26804/16-06-2011 (ΦΔΚ 1427/Β/16-06-2011) απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α., «Νέν πιαίζην 

δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε 

απνλνκή βξαβείσλ» (Β’1427),  όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α.Π. 22186/2012 (ΦΔΚ 

1494/Β/4-5-2012) απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.Α. (Β’1494) 

4. Σελ κε αξηζ. πξση. νηθ. 23932/16-05-2017 Δγθύθιην 1 «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016 ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ» 

ηνπ ΤΠΔΝ 

5. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΝγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 2519/Β/20-7-2017) Απόθαζε Τπνπξγνύ 

Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ «Έγθξηζε Καλνληζκνύ πξνεθηηκνύκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ 

θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/2016» 

6. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016) Γεκόζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη 

7. Σελ πξνθήξπμε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηηο 25/05/2020 (ΑΓΑ: 

67ΥΛΧΞΗ-Ε6Ρ) , κεηά ηελ ππ’ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ1ΥΧΞΗ- ΔΘ) απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

8. Σελ παξ. (3) ηνπ άξζξνπ 10.5 θαη ην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο  

9. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1) 

 

1) Δγκρίνει ηα επί κέξνπο δέθα (10) Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ θαη ην Σειηθό 

πγθεληξσηηθό θαη πλνπηηθό Πξαθηηθό ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ηοσ Α΄ ηαδίοσ, ηνπ 

Παλειιελίνπ  Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Ανάπλαζη ηοσ 

Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας».  

 

2) Δγκρίνει ηελ ζπκκεηνρή (πξόθξηζε) ζην Β’ ηάδιο ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ 

Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ, ησλ ζπκκεηνρώλ κε ηνπο θάησζη δεθαςήθηνπο 

θσδηθνύο Σαπηόηεηαο Μειέηεο κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, ε νπνία δελ απνηειεί 

ζεηξά θαηάηαμεο: 

1. CC20202020 

2. 0055ΑΑ0505 

3. AA93489339 

4. AL22102013 

5. X23577532X 
 

3) Δγκρίνει ηελ εμαγνξά (έπαηλν), πνπ εηζεγείηαη ε Κξηηηθή Δπηηξνπή, ρσξίο δπλαηόηεηα 

ζπκκεηνρήο ζην Β’ ηάδην ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ 

γηα ηελ «Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» ησλ θάησζη δύν (2) ζπκκεηνρώλ 

κε θσδηθνύο Σαπηόηεηαο Μειέηεο κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε ε νπνία δελ 

απνηειεί ζεηξά θαηάηαμεο: 

 1. 09061963ΚΚ 
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     2. NZ06099447 

 

4) Δγκρίνει ηνπο ζπκπιεξσκαηηθνύο όξνπο θαη θξηηήξηα κε ηελ ελδερόκελε ζπλεξγαζία 

ζπκβνύισλ ζε εηδηθά ζέκαηα (δηαρείξηζεο παξάθηηνπ νξίνπ, ιηκεληθά έξγα, ζπγθνηλσληαθά θ.ιπ.) 

ποσ ειζηγείηαι η Κριηική Δπιηροπή λα πηνζεηεζνύλ γηα ην Β ’ηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ κε ζηόρν 

ηελ αξηηόηεξε πξνζέγγηζε, πνπ αθνξά: 

 Σα ηερληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό θαη ζρεκαηηζκό ηεο ηάθξνπ 

αλάδπζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, κεηά ηελ ππνγεηνπνίεζή ηεο, θαζώο θαη ηε γσλία 

θιίζεο αλάδπζεο ηεο ηξνρηάο.  

 Οη πξνηάζεηο ηεο Β θάζεο (Β ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ) ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνπλ 

όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θιίκαθα θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο κειέηεο. 

 

5) Γεν κάνει αποδεκηούς ηνπο δύν (2) ζπκπιεξσκαηηθνύο όξνπο θαη θξηηήξηα πνπ εηζεγείηαη 

ε Κξηηηθή Δπηηξνπή, ηα νπνία αθνξνύλ:  

 Σνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπ ζηαζκνύ, κε όια ηα ηδεαηά γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ.  

 Σελ αλαζεώξεζε θαηεδάθηζεο ηνπ θηεξίνπ ηνπ ηεισλείνπ ΟΛΠΑ, σο ζεκαληηθό έξγν ηνπ 

κνληεξληζκνύ,  αθνύ ε δηαδηθαζία ζα ππνρξεσζεί ζε έγθξηζε ηνπ ΚΔΑ θαη ησλ 

Νεσηέξσλ κλεκείσλ. Γελ είλαη απόθαζε κόλν ηνπηθνύ ραξαθηήξα, αθνύ ην ιηκάλη 

απνηειεί πνιηηηζκηθό κέξνο ηνπ ζπλόινπ ησλ πνιηηώλ θαη νύηε έλα ηνπόζεκν είλαη ηθαλό 

λα αλαπιεξώζεη ηελ απώιεηα. Απνηειεί έλα έξγν κε ζεκαζία θαη αμία, ην νπνίν θαη 

δύλαηαη λα επηζθεπαζηεί θαη λα θηινμελήζεη ρξήζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεκείνπ. 

 

 θαη δηεπθξηλίδεηαη όηη:  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ ππ’ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ1ΥΧΞΗ- ΔΘ) 

απόθαζή ηνπ ελέθξηλε ηα ηεύρε ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ. Δηδηθόηεξα ζην Σεύρνο 

Σερληθώλ Γεδνκέλσλ πξνζδηνξίδεηαη: 

Α) Ζ ππνγεηνπνίεζε ηνπ Κεληξηθνύ ηδεξνδξνκηθνύ ηαζκνύ ζηνλ Αγ. Γηνλύζην ζε 

ηδηνθηεζία ηεο ΓΑΗΟΔ κεηαμύ ησλ νδώλ Αγ. νθίαο-Νόξκαλ-Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ θαη 

Θεζζαινλίθεο, ζε έθηαζε πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, γηα ηελ νπνία αλαθέξεηαη 

ζην εγθεθξηκέλν ΓΠ όηη  « …. Έγκπιζη ΖΕΑ για ηη δημιοςπγία Σηαθμού Αγίος Διονςζίος, με 

ςπογειοποίηζη ηος και ανάπηςξη ζςναθών δπαζηηπιοηήηυν και σπήζευν ζε αςηό ηο επίπεδο. 

Διαμόπθυζη ελεύθεπυν σώπυν, σώπυν ππαζίνος και καηαζκεςών μικπήρ κλίμακαρ καηαζκεςέρ για 

ανατςσή και πολιηιζμό ζηο επίπεδο ηηρ οδού Αθηνών και ηέλορ δςναηόηηηα εγκαηάζηαζηρ σπήζευν 

και δπαζηηπιοηήηυν ζςμβαηών με ηος Σ.Σ., ζηα επίπεδα πος θα πποκύτοςν κάηυ από ηο επίπεδο 

ηηρ οδού Αθηνών και θα έσοςν ππόζυπο ζηην οδό Ηπώυν Πολςηεσνείος……..». 

Β) Από ην ηεύρνο δηαθήξπμεο πξνθύπηεη όηη ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηνλ αξρηηεθηνληθό 

ζρεδηαζκό είλαη ε θαηεδάθηζε ηνπ παιαηνύ  Κηίξην ηνπ Ληκέλα θαη ελδερνκέλσο ηα ζπλνδά απηνύ 

θηίξηα (απνζήθεο, ζηέγαζηξα θιπ. ) θαη γηα ηελ ζέζε ηνπο ή γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή λα πξνηαζεί 

έλα ΄΄Σνπόζεκν – Κηίξην ύκβνιν  ηεο πόιεο πνπ ζα κπνξεί λα δερζεί ρξήζεηο Πνιηηηζκνύ, 

Σερλώλ, θιπ.. 

 

       Ο Πρόεδρος                                         Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ γηα ηελ 

«Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» 

 

 

 

1
ν  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο   Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

ΔΚΛΟΓΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ - ΔΝΗΜΔΡΩΗ 

 

1η σνεδρίαζη 

ηελ Πάηξα, ηε Γεπηέξα 19ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 10:00π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ Πνιπρώξνπ Δθδειώζεσλ «Αγνξά Αξγύξε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδό 

Αγ. Αλδξένπ 12, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην Αλνηθηό 

Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο 

Πάηξαο»κεηά ην κε αξηζ. πξσηνθόιινπ 44769/29.09.2020 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

505/01.09.2020(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020.  

Ο δηαγσληζκόο δηελεξγήζεθε ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ.26804/16.06.2011 απόθαζε 

ΤΠΔΚΑ (λπλ ΤΠΔΝ) «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ 

δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείσλ» (ΦΔΚ 1427/Β’/16.06.2011), όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηηο ππ’ αξηζ. 22186/2012 (ΦΔΚ 1494/Β’/04.05.2012) θαη 

ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13.09.2019(ΦΔΚ 3537/Β’/20.09.2019) απνθάζεηο ΤΠΔΚΑ θαη ΤΠΔΝ 

αληηζηνίρσο, ηελ Δγθύθιην 1/2017 ηνπ ΤΠΔΝ «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ν.4412/2016 ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ» θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.3316/2005 θαη 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/08.08.2016), όπσο απηνί ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Παξόληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαρίδης Αθανάζιος ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθό κέινο, 
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2. Γιαννίζης Γημήηριος ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ,(θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»),ηαθηηθό κέινο, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κόληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,(θξηηήο εθπξόζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθό κέινο, 

4. Μελανίηοσ Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο),αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

5. Μασρομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο),ηαθηηθό κέινο, 

6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο, 

7. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηνπ Μειεηίνπ,Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό 

κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ., κόληκε 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνύ, θαη αθνύ 

δηαπηζηώζεθε ε νινκέιεηα ηεοΔπηηξνπήο,ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δηελεξγήζεθε 

ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ελόο εθ ησλ δύν 

θξηηώλ «εθ πξνζσπηθνηήησλ»,θαηά ηελ νπνία αλαδείρζεθε νκόθσλα Πξόεδξνο ηεο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο, ν θξηηήο «εθ πξνζσπηθνηήησλ», θ. παλνκαξίδεο Αζαλάζηνο. 

Ο Πξόεδξνοηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο αλέθεξε ζηα κέιε όηη πξώηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θξίζεο απνηειείε απνζθξάγηζεθαη ν έιεγρνο εγθπξόηεηαο θαη πιεξόηεηαο ησλ κειεηώλ πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί. 

Δπηπιένλ, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο. 

Δπίζεο απνθαζίζηεθε ε έθδνζε βεβαηώζεσλ παξνπζίαο ησλ κειώλ ηεο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο από ηνλ Πξόεδξν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνύλ νη ζρεηηθέο 

απνδεκηώζεηο. 

Ζ Δπηηξνπή δηέθνςε ζε απηό ην ζεκείν ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ώξα 12:30κ.κ. θαη θαζόξηζε 

ηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηελ ίδηα εκέξα Γεπηέξα 19ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 13:30κκ.. 
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Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

 

 
Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

   

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ γηα ηελ  

«Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» 
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ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΠΟ ΣΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ – Η/Μ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ 

 

2η σνεδρίαζη 

ηελ Πάηξα, ηε Γεπηέξα 19ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 13:30κ.κ., ζε αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ Πνιπρώξνπ Δθδειώζεσλ «Αγνξά Αξγύξε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδό 

Αγ. Αλδξένπ 12, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην 

Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ 

Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

505/01.09.2020(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020.  

Παξόληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαρίδης Αθανάζιος ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»),ηαθηηθό κέινο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Γιαννίζης Γημήηριος ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΠαηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»),ηαθηηθό κέινο, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κόληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, (θξηηήο εθπξόζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθό κέινο, 

4. Μελανίηοσ Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο),αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

5. Μασρομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο),ηαθηηθό κέινο, 
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6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο, 

7. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό 

κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ., κόληκε 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θνο Αζαλάζηνο παλνκαξίδεο, δηαπηζηώλνληαο ηελ 

νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 2εοζπλεδξίαζεο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηελ Δπηηξνπή γηα ηε δπλαηόηεηα θαη πξόζεζε ηεο 

θ. Διέλεο  Αιεμνπνύινπ, Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ  - ΖΜ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, λα πξαγκαηνπνηήζεη ελεκέξσζε - παξνπζίαζε πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξήζεη ηελ 

Δπηηξνπή γηα ηηο επηηόπηεο ζπλζήθεο ηεο ππό αλάπιαζε πεξηνρήο, ησλ ηζρπνπζώλ 

πνιενδνκηθώλ δηαηάμεσλ, ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, ηελ ππνγεηνπνίεζε ηνπ ηξέλν 

πθ.α.  

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή απεδέρζε ηελ πξόηαζε θαη ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ θ. Διέλε 

Αιεμνπνύινπ, ε νπνία, παξόλησλ ηνπ δεκάξρνπ Παηξέσλ θ. Κώζηα Πειεηίδε,ηνπ 

αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ  – Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ (Ζ/Μ) θαη Έξγσλ 

Τπνδνκήο,  θ. Υξήζηνπ Κνξδά θαη ηεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - ΖΜ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Μαξίαο Εέξβα, αλέιπζε ζηελ 

νινκέιεηα ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ κε παξνπζίαζε (powerpoint) 

θαη παξνπζίαζε ηνπο ράξηεο ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο 

ηέζεθαλ δηάθνξα δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.   

Μεηά ηελ απνρώξεζε ησλ ζηειερώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ν Πξόεδξνο αλέγλσζε ζηα 

κέιε ηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ από ηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαζώο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ.  

Ζ Δπηηξνπή δηέθνςε ζε απηό ην ζεκείν ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ώξα 16:00κ.κ. θαη θαζόξηζε 

ηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηελ ίδηα εκέξα Γεπηέξα 19ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα17:00κ.κ., 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζεησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήοθαη ηνλ έιεγρνηεο 

εκπξόζεζκεο θαη έγθπξεο ππνβνιήο ηνπο. 
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Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

 
 

Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

 

  

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ γηα ηελ  

«Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» 

 

 

3
ν  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο   Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΦΑΚΔΛΧΝ – ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΚΤΡΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΤ 

 

3η σνεδρίαζη 

ηελ Πάηξα, ηε Γεπηέξα 19ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 17:00κ.κ., ζε αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ Πνιπρώξνπ Δθδειώζεσλ «Αγνξά Αξγύξε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδό 

Αγ. Αλδξένπ 12, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην Αλνηθηό 

Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο 

Πάηξαο», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 505/01.09.2020(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 

721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020,κε αληηθείκελν ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηνπο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αλσλπκίαο ηνπο θαη ηεο 

πιεξόηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Παξόληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαρίδης Αθανάζιος ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθό κέινο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Γιαννίζης Γημήηριος ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΠαηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»),ηαθηηθό κέινο, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κόληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, (θξηηήο εθπξόζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθό κέινο, 

4. Μελανίηοσ Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 
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5. Μασρομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό κέινο, 

6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο, 

7. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό 

κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε ΊζθνπηνπΚσλ/λνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ., κόληκε 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

Ζ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, έρνληαο ππόςεηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηελ κε αξηζκό 

ΑΓΑΜ 20PROC006761588 2020-05-26 δηαθήξπμε ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ 

Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο»,θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο 3εο ζπλεδξίαζεο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ, παξέιαβε από τον αγωνοθέτη 

δεθαεπηά (17) αδηαθαλή δέκαηα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ. Ζ 

παξαιαβή ηνπο από ην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έιεμε ηε Γεπηέξα 28 επηεκβξίνπ 2020 

θαη ώξα 14:00κ.κ., κε ην πέξαο ηνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. Παξειήθζεζαλ θαη πξσηνθνιιήζεθαλ θαη 

ηα δέκαηα ησλ ζπκκεηνρώλ πνπ απεζηάιεζαλ κε ην ηαρπδξνκείν ή κε ηδησηηθή εηαηξεία 

κεηαθνξώλ θαη έθεξαλ ζθξαγίδα πνπ απνδείθλπε ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηνπο. πλνιηθά 

πξσηνθνιιήζεθαλ δεθαεπηά (17) δέκαηα - θάθεινη ζπκκεηνρήο. 

Αθνινύζεζε αξρηθά νέιεγρνο ηεο εκπξόζεζκεο ππνβνιήο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

αλσλπκίαο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10.2. &10.5.1. ηεο δηαθήξπμεο θαη έπεηηα ε απνζθξάγηζε 

θαη ε κνλνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηα αδηαθαλή δέκαηα από ηελ Κξηηηθή 

Δπηηξνπή θαζώο θαη ν έιεγρνο ηεο έγθπξεο ππνβνιήο ηνπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 10.4.ηεο 

δηαθήξπμεο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ δεκάησλ-θαθέισλ έγηλε ηνπνζεηώληαο ηα έλα πξνο έλα ζην 

ηξαπέδη ζπλεδξηάζεσλπαξνπζία όισλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο. Σα ππνβιεζέληα ζηνηρεία θάζε 

δέκαηνο ππνγξάθεθαλ από όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Ζ Δπηηξνπή θαηέγξαςε ηηο 

ππνβιεζείζεο ζπκκεηνρέο κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό δεθαςήθην θσδηθό ζπκκεηνρήο (θσδηθό 

ηαπηόηεηαο κειέηεο), ζύκθσλα κε ην άξζξν 10.4. ηεο δηαθήξπμεο, θαη ηε ζεηξά πξσηνθόιιεζεο 

ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ηαπηόηεηαο αξρείνπ κειέηεο κε 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα νλόκαηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, θαζώο θαη νη θάθεινη πεξί κε 

απνδνρήο επώλπκεο έθζεζεο πνπ θαηαηέζεθαλ, δηαρσξίζηεθαλ ώζηε λα παξαδνζνύλ θαη λα 

θπιαρζνύλ κε ηελ επζύλε ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο. 
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Οη ζπκκεηνρέο πνπ πξσηνθνιιήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ, απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 

ηνπ επηζπλαπηόκελνπ Παξαξηήκαηνο 1. 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη θαηαγξαθήο, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη ε 

ζπκκεηνρή κε Α/Α θαηαγξαθήο 11 θαη ραξαθηεξηζηηθό δεθαςήθην θσδηθό Σαπηόηεηαο Μειέηεο 

nk72849651 δελ πεξηείρε ζην θιεηζηό δέκα - θάθειν ηνλ Φάθειν Αξρείνπ Σαπηόηεηαο Μειέηεο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ε ελ ιόγσ ζπκκεηνρή δελ θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο πεξί πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζέηεη ε δηαθήξπμε (ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10.4 & 10.5.1 ηεο δηαθήξπμεο) θαη νκόθσλα 

απνθιείεηαη από ην δηαγσληζκό.  

 

Δπίζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ε ζπκκεηνρή κε Α/Α θαηαγξαθήο 17 θαη ραξαθηεξηζηηθό 

δεθαςήθην θσδηθό Σαπηόηεηαο Μειέηεο ΝΕ06099447 έρεη θάζεηε δηάηαμε πηλαθίδσλ ελώ από ηε 

δηαθήξπμε πξνθύπηεη πσο όθεηιε λα είλαη νξηδόληηα. Ζ Δπηηξνπή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη 

έθξηλε όηη ε θάζεηε δηάηαμε ησλ πηλαθίδσλ δελ απνηειεί ιόγσ απνθιεηζκνύ θαζώο δελ εκπίπηεη 

ζηηο πξνϋπνζέζεηο πεξί έγθαηξεο απνζηνιήο, αλσλπκίαο ή πιεξόηεηαο ζηνηρείσλ, πνπ ζέηεη ην 

άξζξν 10.5.1 ηεο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηνλ απνθιεηζκό ή κε ησλ ζπκκεηνρώλ από ηε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.  

 

ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αποθάζιζαν ομόθωνα όηη: 

1. Γίλνληαη δεθηέο νη δεθαέμη (16) εθ ησλ δεθαεπηά (17) ζπκκεηνρώλ, πιελ ηεο ζπκκεηνρήο 

κε Α/Α θαηαγξαθήο 11 θαη ραξαθηεξηζηηθό δεθαςήθην θσδηθό Σαπηόηεηαο Μειέηεο 

nk72849651, γηαηί βξέζεθαλ πιήξεηο θαη άξηηεο σο πξνο ηα παξαδνηέα ζηνηρεία θαη ηνπο 

όξνπο πνπ ηίζεληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

2. Καίηνη γηα ηππηθνύο ιόγνπο ε ζπκκεηνρή κε Α/Α θαηαγξαθήο 11 θαη ραξαθηεξηζηηθό 

δεθαςήθην θσδηθό Σαπηόηεηαο Μειέηεο nk72849651 νθείιεη λα απνθιεηζηεί, ε Δπηηξνπή, 

γηα ιόγνπο εζηθήο ζηάζεο απέλαληη ζε κία αξρηηεθηνληθή πξόηαζε γηα ηελ νπνία 

δηαηέζεθαλ πόξνη πλεπκαηηθνί θαη όρη κόλν θαη ε νπνία είλαη πιήξεο σο πξνο ηα ινηπά 

δεηνύκελα ζηνηρεία, ζα ηελ εμεηάζεη θαη ζα δηαηππώζεη θξηηηθή επί απηήο.  

 
 

Ζ Δπηηξνπή δηέθνςε ζε απηό ην ζεκείν ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ώξα 20:00κ.κ., θαη θαζόξηζε ηελ 

επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηελ εκέξα Σξίηε 20ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 09:00π.κ. 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπκκεηνρώλ. 
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Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

 
 

Ζ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

 

  

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1. : ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ & ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 
 

Α/Α 
ΓΔΚΑΦΖΦΗΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛ
.& ΖΜΔΡ/ΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ  

ΔΜΠΡΟ-
ΘΔΜΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΝΧΝΤΜΗΑ 
ΜΔΛΔΣΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

 

ΣΔΤΥΟ–ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ ΜΟΡΦΖ 

 

ΣΔΤΥΟ–
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ 
ΣΔΔΡΗ 

ΠΗΝΑΚΗΓΔ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ 

ΜΟΡΦΖ  

(DINA0) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ ΣΔΔΡΗ 
ΠΗΝΑΚΗΓΔ 

Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 
ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΡΥΔΗΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Δ ΔΝΣΤΠΖ 
ΜΟΡΦΖ 

(1 θάθεινο) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Α 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΣΖ 
ΔΚΘΔΖ(

1 ζειίδα, 
DINA4) 

5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Β 
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ(Σεύρνο, 

DINA4) 
5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Γ 
ΠΑΡΑΡΣΖ

ΜΑ 

(DINA3) 
5 Αληίγξαθα 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

1 70170177ΡΣ 
43839 / 

25.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

1. ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ 
ΦΑΚΔΛΛΟ ΜΖ 
ΑΠΟΓΟΥΖ 
ΔΠΧΝΤΜΖ 
ΔΚΘΔΖ 
2. ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ  
ΞΔΥΧΡ. ΣΔΤΥΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

2 ΑΒ37737534 
43922 / 

25.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

3 ΑΑ17171717 
44010 / 

25.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

ΑΔΑ: 6ΚΛ6ΩΞΙ-ΥΙ8



2 
  

 

 

 

 

 

 
 

Α/Α 
ΓΔΚΑΦΖΦΗΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛ
.& ΖΜΔΡ/ΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ  

ΔΜΠΡΟ-
ΘΔΜΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΝΧΝΤΜΗΑ 
ΜΔΛΔΣΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

 

ΣΔΤΥΟ–ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ ΜΟΡΦΖ 

 

ΣΔΤΥΟ–
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ 
ΣΔΔΡΗ 

ΠΗΝΑΚΗΓΔ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ 

ΜΟΡΦΖ  

(DINA0) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ ΣΔΔΡΗ 
ΠΗΝΑΚΗΓΔ 

Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 
ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΡΥΔΗΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Δ ΔΝΣΤΠΖ 
ΜΟΡΦΖ 

(1 θάθεινο) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Α 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΣΖ 
ΔΚΘΔΖ(

1 ζειίδα, 
DINA4) 

5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Β 
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ(Σεύρνο, 

DINA4) 
5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Γ 
ΠΑΡΑΡΣΖ

ΜΑ 

(DINA3) 
5 Αληίγξαθα 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

4 CC20202020 
44060 / 

28.09.2020  
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

5 32298413LB 
44074 / 

28.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

6 19820507ΥΜ 
44167 / 

28.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

7 04282720LR 
44205 / 

28.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

ΑΔΑ: 6ΚΛ6ΩΞΙ-ΥΙ8



3 
  

 

 

 

 

 

 
 

Α/Α 
ΓΔΚΑΦΖΦΗΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛ
.& ΖΜΔΡ/ΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ  

ΔΜΠΡΟ-
ΘΔΜΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΝΧΝΤΜΗΑ 
ΜΔΛΔΣΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

 

ΣΔΤΥΟ–ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ ΜΟΡΦΖ 

 

ΣΔΤΥΟ–
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ 
ΣΔΔΡΗ 

ΠΗΝΑΚΗΓΔ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ 

ΜΟΡΦΖ  

(DINA0) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ ΣΔΔΡΗ 
ΠΗΝΑΚΗΓΔ 

Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 
ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΡΥΔΗΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Δ ΔΝΣΤΠΖ 
ΜΟΡΦΖ 

(1 θάθεινο) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Α 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΣΖ 
ΔΚΘΔΖ(

1 ζειίδα, 
DINA4) 

5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Β 
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ(Σεύρνο, 

DINA4) 
5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Γ 
ΠΑΡΑΡΣΖ

ΜΑ 

(DINA3) 
5 Αληίγξαθα 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

8 09061963ΚΚ 
44316 / 

28.09.2020  
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

9 ΤΒ88846836 
44319 / 

28.09.2020  
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

ΔΤΡΔΘΖΑΝ ΥΧΡΗ 
ΑΝΑΓΡΑΦΖ 10ΦΖΦΗΟΤ 
ΚΧΓΗΚΟΤ ΟΗ ΦΑΚΔΛ. 
USB ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟΤ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ 
ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ 
ΑΝΑΓΡΑΦΖΑΝ ΑΠΟ 
ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

10 0055ΑΑ0505 
44322 / 

28.09.2020  
 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

11 nk72849651 
44445 / 

28.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΤΠΖΡΥΔ 
ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ 
ΓΔΚΑΦΖΦΗΟ 
ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΗ 
ΠΛΔΟΝ ΑΤΣΟΤ -5 
Ο ΟΠΟΗΟ 
ΠΔΡΗΔΗΥΔ  ΣΔΤΥΖ, 
USB 

ΑΔΑ: 6ΚΛ6ΩΞΙ-ΥΙ8



4 
  

 

 

 

 

 

 
 

Α/Α 
ΓΔΚΑΦΖΦΗΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛ
.& ΖΜΔΡ/ΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ  

ΔΜΠΡΟ-
ΘΔΜΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΝΧΝΤΜΗΑ 
ΜΔΛΔΣΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

 

ΣΔΤΥΟ–ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ ΜΟΡΦΖ 

 

ΣΔΤΥΟ–
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ 
ΣΔΔΡΗ 

ΠΗΝΑΚΗΓΔ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ 

ΜΟΡΦΖ  

(DINA0) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ ΣΔΔΡΗ 
ΠΗΝΑΚΗΓΔ 

Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 
ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΡΥΔΗΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Δ ΔΝΣΤΠΖ 
ΜΟΡΦΖ 

(1 θάθεινο) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Α 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΣΖ 
ΔΚΘΔΖ(

1 ζειίδα, 
DINA4) 

5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Β 
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ(Σεύρνο, 

DINA4) 
5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Γ 
ΠΑΡΑΡΣΖ

ΜΑ 

(DINA3) 
5 Αληίγξαθα 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

12 FN00000456 
44622 / 

29.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

13 AA93489339 
44623 / 

29.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

14 OE33343536 
44626 / 

29.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

15 AL22102013 
45065 / 

30.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

ΑΔΑ: 6ΚΛ6ΩΞΙ-ΥΙ8



5 
  

 

 

 

 

 

 
 

Α/Α 
ΓΔΚΑΦΖΦΗΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛ
.& ΖΜΔΡ/ΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ  

ΔΜΠΡΟ-
ΘΔΜΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΝΧΝΤΜΗΑ 
ΜΔΛΔΣΖ 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

 

ΣΔΤΥΟ–ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ ΜΟΡΦΖ 

 

ΣΔΤΥΟ–
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ 
ΣΔΔΡΗ 

ΠΗΝΑΚΗΓΔ 
Δ ΔΝΣΤΠΖ 

ΜΟΡΦΖ  

(DINA0) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΣΑΖ 

Δ ΣΔΔΡΗ 
ΠΗΝΑΚΗΓΔ 

Δ ΦΖΦΗΑΚΖ 
ΜΟΡΦΖ (2 

παλνκνηόηππα 
ςεθηαθά κέζα 
απνζήθεπζεο) 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΑΡΥΔΗΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Δ ΔΝΣΤΠΖ 
ΜΟΡΦΖ 

(1 θάθεινο) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Α 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΣΖ 
ΔΚΘΔΖ(

1 ζειίδα, 
DINA4) 

5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Β 
ΔΚΘΔΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦ
Ζ(Σεύρνο, 

DINA4) 
5 Αληίγξαθα 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Γ 
ΠΑΡΑΡΣΖ

ΜΑ 

(DINA3) 
5 Αληίγξαθα 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

16 X23577532X 
45140 / 

30.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ  

17 NZ06099447 
45143 / 

30.09.2020 
ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

1.ΔΤΡΔΘΖΚΑΝ Δ 
ΓΔΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 
ΜΔ 
ΚΧΓΗΚΟΣΑΤΣΟΣΖ
ΣΑ ΣΑ ΓΤΟ (2)CD 
ΥΧΡΗ ΑΝΑΓΡΑΦΖ 
ΚΧΓΗΚΟΤ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΑΝΑΓΡΑΦΣΖΚΑΝ 
ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ. 
2. ΟΗ  
ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΔ 
ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΔΥΟΤΝ 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 
ΓΗΑΣΑΖ ΣΖΝ 
841mm 

 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:ΤΠΔΒΛΖΘΖΑΝ ΑΠΟ ΟΛΔ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΤΝΟΛΗΚΑ 2 ΦΖΦΗΑΚΑ ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΗΥΑΝ ΚΑΗ ΣΟ ΣΔΤΥΟ –ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΖ Δ ΣΔΔΡΗ ΠΗΝΑΚΗΓΔ Δ ΦΖΦΗΑΚΖ ΜΟΡΦΖ, ΟΠΧ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. 
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ γηα ηελ  

«Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» 

 

 

4
ν  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο   Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

ΔΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

 

4η σνεδρίαζη 

ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 20ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 09:00π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ Πνιπρώξνπ Δθδειώζεσλ «Αγνξά Αξγύξε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδό 

Αγ. Αλδξένπ 12, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην 

Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ 

Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

505/01.09.2020(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020, κε αληηθείκελν ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ζπκκεηνρώλ. 

Παξόληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαρίδης Αθανάζιος ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»),ηαθηηθό κέινο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Γιαννίζης Γημήηριος ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΠαηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθό κέινο, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κόληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, (θξηηήο εθπξόζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθό κέινο, 

4. Μελανίηοσ Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

5. Μασρομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό κέινο, 

6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο, 
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7. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό 

κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ., κόληκε 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Ζ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, έρνληαο ππόςε: 

α. Σελ ηζρύνπζα λνκνζεζία  

β. Σελ κε αξηζκό ΑΓΑΜ 20PROC006761588 2020-05-26 δηαθήξπμε ηνπ Παλειιελίνπ Aλνηθηνύ 

Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο 

Πάηξαο. 

γ. Σηο ζπκκεηνρέο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ησλ δηαγσληδνκέλσλ, 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο 4εο ζπλεδξίαζεοηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ,αλέιπζε ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ δηαγσληζκνύ όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζην άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο θαζώο θαη ηηο 

παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό θαη νη νπνίεο 

δηαηππώλνληαη ζην άξζξν 5 ηεο δηαθήξπμεο. Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπκθώλεζαλ όηη 

πξόθεηηαη γηα έλαλ αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο ζεκαζίαο θαη βαζηθό 

κέιεκα ηεο επηηξνπήο ζα είλαη λα πξνθξίλεη έλα «όξακα» γηα ηελ πόιε.  

Κνηλή αληίιεςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο, κεηά από κία πξώηε εμέηαζε ησλ πηλαθίδσλ 

θαη ησλ ηεπρώλ ησλ κειεηώλ, απνηέιεζε ε αίζζεζε όηη ζην ζύλνιό ηνπο θαη νη δεθαεπηά (17) 

πξνηάζεηο αθνξνύζαλ ελ πνιινίο ζε γξαθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ρσξίο λα δηαθξίλεηαη έλα ζαθέο, 

μεθάζαξν θαη ζπκβαηό κε ην όξακα γηα ηελ πόιε αξρηηεθηνληθό concept. 

ηε ζπλέρεηα, ε  Κξηηηθή Δπηηξνπή εμέηαζε δηεμνδηθά ηηο πηλαθίδεο θαη ηα ηεύρε θάζε 

κειέηεο. Όιεο νη κειέηεο ζρνιηάζηεθαλ από ηνλ θάζε θξηηή ρσξηζηά θαη ζπδεηήζεθαλ κεηαμύ 

ησλ θξηηώλ. Καηόπηλ, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ κειεηώλ θαηαγξάθνληαο ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα γηα θάζε πξόηαζε, κε ηελ επηζήκαλζε όηη ε θξίζε γίλεηαη 

ζην επίπεδν ηεο θιίκαθαο πνπ παξαδόζεθε θαη επί ησλ γεληθώλ αξρώλ. 

Αλαιπηηθά νη θξίζεηο γηα θάζε εμεηαδόκελε ζπκκεηνρή έρνπλ σο αθνινύζσο:  

Α/Α: 1. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  70170177ΡΣ 

πκβαηηθή πξόηαζε ρσξίο  ηζρπξή θεληξηθή ηδέα αλ θαη ε πξόζεζε όπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην θείκελν, "ηνπηαθή βηνθιηκαηηθή εθδνρή ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ", έρεη ελδηαθέξνλ. Γπζηπρώο ν 

ζρεδηαζκόο/ κειέηε δελ αθνινπζεί ηελ ίδηα πξόζεζε. Μπνξνύκε λα πνύκε πσο ε πξόηαζε 

έξρεηαη πεξηζζόηεξν ζε αληίζεζε κε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε αληί λα ηελ εληζρύεη ζρεδηαζηηθά. 

ηελ πξόηαζε δηαθξίλνληαη θάπνηεο επί κέξνπο δηακνξθώζεηο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ.  
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Α/Α: 2. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  ΑΒ37737534 

Ζ πξόηαζε ζα κπνξνύζε λα έρεη ελδηαθέξνλ ιόγσ ηεο "πεξηβαιινληηθήο" πξνζέγγηζεο 

πνπ επηρεηξεί (θξαηνύληεο άλεκνη θ.ιπ.). Δκθαλίδεηαη όκσο κηα αξρηηεθηνληθή γιώζζα πνπ 

αδηαθνξεί γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη. Θεσξεί ηελ θεπνηερληθή 

δηαρείξηζε, ιύζε γηα όια ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ, κηα πξνζέγγηζε πνπ δελ 

αξθεί ζην λα δηαρεηξηζηεί ηελ ηζηνξηθόηεηα θαη ραξαθηήξα ηεο πόιεο θαη ηελ αληίιεςε πεξί 

ηνπίνπ (ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη θαηαζθεπέο ζηηο πξνβιήηεο, σο θνξκαιηζηηθέο επηινγέο πνπ 

απνθόπηνπλ ηνλ νξίδνληα θαη ηε νπηηθή δηαζύλδεζε κε ηηο απέλαληη νξνζεηξέο, απνδεηθλύνπλ 

κηα αδπλακία αλάγλσζεο ηνπ ηόπνπ) 

Ζ πξόηαζε παξακέλεη ζε επίπεδν ηδέαο κε ηελ επαλάιεςε γεσκεηξηθώλ κνξθώλ, θαη 

αθήλεη αλνηθηά πνιιά εξσηήκαηα όζνλ αθνξά ζηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ/παξαιηαθνύ 

κεηώπνπ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ αζηηθό ηζηό/Πόιε. Ζ επαλάιεςε ησλ θπθιηθώλ δηαηάμεσλ, 

πηζαλώο λα δεκηνπξγεί αληηιεπηηθή ζύγρπζε πξνζαλαηνιηζκνύ, κηαο θαη ε ζπλζεηηθή αληίιεςε, 

πεξί ζεκείσλ/πόισλ θαη ηεο θπκαηνεηδνύο ζπλέλσζήο ηνπο, ζηέθεη ππεξάλσ ηεο πξόζεζεο ηεο 

πόιεο λα δηαλνηρζεί θαη δηαζπλδεζεί κε ην παξαζαιάζζην κέησπν.  

 
Α/Α: 3. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  ΑΑ17171717 

Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζην θείκελν ηεο έθζεζεο δελ δηθαηνινγνύλ κηα ίζσο 

κεηακνληέξλα εθδνρή θαη εξκελεία ηνπ "θήπνπ ηεο Αλαγέλλεζεο" κε κνξθνινγηθά ζηνηρεία (θαη 

άμνλεο νξγάλσζεο) πνπ δύζθνια ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκό ηεο πόιεο ηεο Πάηξαο. Ζ 

πξόηαζε παξακέλεη ζην επίπεδν κηαο ηδέαο ηδηαίηεξα έληνλα παξνπζηαζκέλεο 

κεηελεπαλάιεςεγεσκεηξηθώλ κνξθώλ. Μηα πην ήπηα εθδνρή ηεο ηδέαο κε ηνπο "ελδηάκεζνπο 

θήπνπο" ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη κηα θαιή ζπλζεηηθή βάζε Αξρηηεθηνληθνύ/Αζηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ. 

 
Α/Α: 4. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  CC20202020 

Μηα "ιηηή" πξόηαζε πνπ έρεη θάπνην ελδηαθέξνλ ηδηαίηεξα ζηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδεη 

ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Αλδξέα. Γηαθξίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα «δηαβάζεη» ηελ πόιε 

ηαμηλνκώληαο θαη αλαθέξνληαο ηα ζεκεία – ζπκβάληα πνπ ζπγθξνηνύλ ην ραξαθηήξα ηεο 

πόιεο, ώζηε λα λνεκαηνδνηείηαη ε επέκβαζε. Σελ πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεη επηόηεηα θαη 

εγθξάηεηα ζηνλ ηξόπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα πξάγκαηα. Ζ έληαμε ρσξηθνύ πιέγκαηνο θηλήζεσλ 

νξγαλώλεη ηηο πεξηνρέο, σο θαζνιηθή ρεηξνλνκία κεγάιεο θιίκαθαο. Σαπηόρξνλα όκσο 

δηαπηζηώλεηαη ακεραλία ζην ρεηξηζκό επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη ππεξβνιή ζηελ πξνηεηλόκελε 

θύηεπζε.Ζ αλαθνξά ζηε θύηεπζε σο ραξαθηεξηζηηθό ηεο Μεζνγεηαθήο πόιεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην θείκελν είλαη αηπρήο θαη αθήλεη θάπνηα εξσηεκαηηθά όζνλ αθνξά ζηνλ ηξόπν νηθεηνπνίεζε
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ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ζην ζύλνιό ηνπ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ Πόιε, θαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ αξρηθή πξνζπάζεηα αλάγλσζεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο πόιεο. 

Α/Α: 5. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  32298413LB 

Ζ πξόηαζε εκθαλίδεη ζρεδηαζηηθά πνηνηηθέο επί κέξνπο ζηηγκέο, ζξαύζκαηα ελόο 

"αζηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο" αληηκεησπίδνληαο κε θάπνηα ζεκλόηεηα ηηο επεκβάζεηο ζην 

παξαιηαθό κέησπν ηεο πόιεο. Πξνβιεκαηίδεη όκσο όζνλ θνξά ζηνλ ζπλζεηηθό ηεο ραξαθηήξα 

ζην ζύλνιό ηεο.  

Ζ Δπηηξνπή δηέθνςε ζε απηό ην ζεκείν ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ώξα 11:30π.κ., θαη θαζόξηζε 

ηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηελ ίδηα εκέξα Σξίηε 20ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 12:00κ.κ. 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπκκεηνρώλ. 

Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

 
Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

   

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ γηα ηελ  

«Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» 

 

 

5
ν  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο   Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

 

5η σνεδρίαζη 

ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 20ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 12:00κ.κ., ζε αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ Πνιπρώξνπ Δθδειώζεσλ «Αγνξά Αξγύξε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδό 

Αγ. Αλδξένπ 12, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην 

Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ 

Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

505/01.09.2020(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020, κε αληηθείκελν ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ ζπκκεηνρώλ. 

Παξόληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαρίδης Αθανάζιος ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»),ηαθηηθό κέινο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Γιαννίζης Γημήηριος ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθό κέινο, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κόληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, (θξηηήο εθπξόζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθό κέινο, 

4. Μελανίηοσ Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

5. Μασρομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό κέινο, 
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6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο, 

7. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ., 

κόληκε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, δηαπηζηώλνληαο ηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο 5εο ζπλεδξίαζεο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή 

ζπλέρηζε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπκκεηνρώλ. 

Oη θξίζεηο γηα θάζε εμεηαδόκελε ζπκκεηνρή έρνπλ σο αθνινύζσο:  

 
Α/Α: 6. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  19820507ΥΜ 

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο πξόηαζεο είλαη νη αλαθνξέο ζην Γεκόζην ρώξν σο κηα 

ζεηξάθεπνηερληθώλ αζθήζεσλ πνπ όκσο δελ ππνζηεξίδεηαη από ηα αληίζηνηρα επηρεηξήκαηα. 

Ζ εξγαιεηαθή ηνπ δηαρείξηζε, σο ζρεκαηηζκνί ειεπζέξσλ θπηεκέλσλ επηθαλεηώλ, 

δελδξνθπηεύζεσλ θαη δηαδξνκώλ,  ράξηλ κηαο αεηθνξίαο, ζηεξείηαη ελλνηνινγηθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζεκαζίαο απηνύ ηνπ αζηηθνύ νξίνπ, ζε ζρέζε κε ην context ηεο πόιεο. 

Αδπλακίεο δηαζπλδέζεσλ θαη θαζνξηζκνύ πόισλ αλαθνξάο ηθαλώλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

εζειεκέλε θαη πξνγξακκαηηθή ζύκθσλα κε ηηο πξνζέζεηο ηεο πξόηαζεο, νηθεηόηεηαο. Ο 

ζρεδηαζκόο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηηο πξνβιήηεο γηα παξάδεηγκα, έρεη ζπλζεηηθά πξνβιήκαηα 

εκθαλίδνληαο ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθήο θαη νξάκαηνο ζην ζύλνιν ηνπ ζρεδηαζκνύ. 

 
Α/Α: 7. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  04282720LR 

Ζ πξόηαζε έρεη ζνβαξά ζπλζεηηθά δεηήκαηα θαη πξνβιεκαηίδεη όζνλ αθνξά ζηνλ 

ρεηξηζκό ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο πξόηαζεο ζην ζύλνιό ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ. Οη θαηαζθεπέο 

πνπ πξνηείλνληαη δελ ππνζηεξίδνληαη νύηε από επηρεηξήκαηα νύηε αλαθέξνληαη κε θάπνην 

ηξόπν ζηελ πόιε θαη ηελ ηζηνξία ηεο. Ζ "ηνκή" όκσο σο εξγαιείν κεηάβαζεο από ηνλ ζθιεξό 

αζηηθό ππξήλα ηεο πόιεο ζηε ζάιαζζα, πνπ ππάξρεη σο πξόζεζε, ζα κπνξνύζε λα 

απνηειέζεη ηελ αθεηεξία ελόο δηαθνξεηηθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 
Α/Α: 8. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  09061963ΚΚ 

Θεηηθό ζηνηρείν ηεο πξόηαζεο είλαη ε απνπζία ηνπ απηνθηλήηνπ από ην παξαιηαθό 

κέησπν (ηκήκα ηνπ). Απηό ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη κηα ζπλνιηθή ζύιιεςε ελόο 

ζρεδηαζκνύ πνπ επεκβαίλεη θαη αλαδηνξγαλώλεη ην θπθινθνξηθό θαη αζηηθό πεξηβάιινλ. Ζ 
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πξόηαζε έρεη ελδηαθέξνπζεο "ζηηγκέο" θαη αλ αθαηξέζνπκε ηελ ρξσκαηηθή επηινγή (θπξίσο 

ζηελ παξνπζίαζε) κε κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε ζα κπνξνύζε λα αληαπνθξηζεί κε 

πεξηζζόηεξε επηηπρία ζηα δεηνύκελα ηνπ δηαγσληζκνύ.Ο ρξσκαηηζκόο ησλ δαπέδσλ από 

αζθαιηνζθπξόδεκα δελ είλαη ζπλζεηηθή επίιπζε, αιιά αηζζεηηθνπνίεζε θαη καληεξηζκόο. Οη 

εηδπιιηαθέο εηθόλεο παξαιίαο παξαπέκπνπλ ζε άιια ηνπία θαη ζέζεηο.  

Τπάξρεη κηα ηάζε «δηόξζσζεο θαη επέκβαζεο» όισλ ησλ ζρεκαηηζκώλ πνπ δελ 

αηηηνινγείηαη, πέξαλ κηαο δηάζεζεο  αλαςπρήο, κε πηνζεηεκέλε ππεξβνιή.  θεπηηθηζκόο γηα ην 

αλ είλαη εθηθηά ηα δελδξνθπηεπκέλα ηνπία, ζην παξαζαιάζζην όξην.  

Α/Α: 9. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  ΤΒ88846836 

Μηα πξόηαζε κε νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ πόιε. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο πξόηαζεο 

είλαη νη κεγάιεο θαη εθηόο θιίκαθαο θαηαζθεπέο θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο αθνύ είλαη θνζηνινγηθά πνιύ πςειέο. Οη πξνηεηλόκελεο 

θαηαζθεπέο δελ ζπλνκηινύλ κε απηό πνπ πξνεγήζεθε θαη ηηο κλήκεο ηεο πόιεο, αιιά 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηξόπν πνπ λα ακθηζβεηνύλ ηνλ ίδην ηνλ ηόπν θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ 

ζπγθξνηνύλ. Ο ππέξκεηξνο θνξκαιηζκόο ηεο πξόηαζεο αιινηώλεη ηνλ ραξαθηήξα θαη 

επηβάιιεηαη ζηελ ηζηνξηθόηεηα ηεο πόιεο. Πξνηείλεηαη /εκθαλίδεηαη έλα αλάγιπθν πνπ 

δπζηπρώο θαηαξγεί ηνλ νξίδνληα. Ζ επηηξνπή έθξηλε όηη ε κειέηε ππεξβάιιεη θαη ζεσξεί ηελ 

πόιε, σο ήζζνλνο ζεκαζίαο δνκέο θαη ζπκβάληα. 

Α/Α: 10. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  0055ΑΑ0505 

Ζ πξόηαζε επηρεηξεί λα αξζξώζεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ζρέζε ηεο πόιεο κε ηε 

ζάιαζζα κε γξακκηθά ζπζηήκαηα. Έρεη επίζεο ελδηαθέξνπζα αλάιπζε. Οη αλαθνξέο ζηε 

κεηαλεσηεξηθή πόιε θαη ζην "θαηώθιη" δελ ηεθκεξηώλνληαη θαηάιιεια. Ζ κειέηε κπνξνύκε λα 

πνύκε πσο έρεη κηα πνηόηεηα ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο ε νπνία όκσο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε 

επεμεξγαζία σο πξνο ηελ έληαμή ηεο ζε ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ. Οη 

θαηαζθεπέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ήπηεο, πξνβιεκαηίδεη όκσο ε παξνπζία ησλ θαηνηθηώλ. 

Άκεζα κεηαηίζεηαη ην ελδηαθέξνλ ζηε  δηεξεύλεζε ηνπ ελδηάκεζνπ ρώξνπ θαη ζηε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε απηόλ ηνλ ηξόπν όρη σο αζηηθό θαηλόκελν, αιιά σο αζηηθή 

ζπλζήθε, πνπ αλαδεηά ζπζρεηηζκνύο.Σν ηειηθό απνηέιεζκα αληηκεησπίδεηαη κε ζθεπηηθηζκό, 

δειώλνληαο κηα εγθξάηεηα θαη πξνζπάζεηα έληαμεο θηηξηαθώλ όγθσλ θαη ρξήζεσλ ρσξίο 

αλαγθαηόηεηα. Αλαδεηείηαη κηα αλαζεώξεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο θαη έλα βιέκκα ηεθκεξίσζεο, 

δηαζύλδεζεο θαη αλάδεημεο κε ην ηζηνξηθό θνξηίν, ώζηε ε πόιε λα έρεη ζπλέρεηεο θαη 

ζπζρεηηζκνύο. 
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Α/Α: 11. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  nk72849651 

Ζ κειέηε ζα κπνξνύζε λα δηαθξηζεί γηαηί έρεη ζπλζεηηθέο αξεηέο θαη ελδηαθέξνπζεο 

πξνηάζεηο όπσο γηα παξάδεηγκα ε πιαηεία, δεκόζηνο ρώξνο ζην λεξό, θαη ε ζαιάζζηα 

ζπγθνηλσλία. Ζ παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο / πηλαθίδεο, είλαη πνιύ θαιή. Ληηή θαη νπζηαζηηθή 

κε εηθαζηηθό πξόζεκν. Γπζηπρώο όκσο θαηά ηελ απνζθξάγηζε δελ βξέζεθε ν θάθεινο κε ηα 

ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ/ησλ κειεηεηώλ κε απνηέιεζκα ε πξόηαζε λα κελ κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη. 

Ζ Δπηηξνπή δηέθνςε ζε απηό ην ζεκείν ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ώξα 14:30κ.κ, θαη θαζόξηζε 

ηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηελ ίδηα εκέξα Σξίηε 20ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 15:30π.κ. 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπκκεηνρώλ. 

Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

 
Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

   

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ γηα ηελ  

«Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» 

 

 

6
ν  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

 

6η σνεδρίαζη 

ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 20ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 15:30κ.κ., ζε αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ Πνιπρώξνπ Δθδειώζεσλ «Αγνξά Αξγύξε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδό 

Αγ. Αλδξένπ 12, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην 

Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ 

Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

505/01.09.2020(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020, κε αληηθείκελν ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ ζπκκεηνρώλ. 

Παξόληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαρίδης Αθανάζιος ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»),ηαθηηθό κέινο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Γιαννίζης Γημήηριος ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΠαηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθό κέινο, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κόληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, (θξηηήο εθπξόζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθό κέινο, 

4. Μελανίηοσ Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

5. Μασρομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό κέινο, 
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6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο, 

7. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ., 

κόληκε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, δηαπηζηώλνληαο ηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο 6εο ζπλεδξίαζεο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνύ.  Καηά ηε 6ε ζπλεδξίαζε ε 

Δπηηξνπή, πξνέβε ζηελ ζπλέρηζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ζπκκεηνρώλ. 

Oη θξίζεηο γηα θάζε εμεηαδόκελε ζπκκεηνρή έρνπλ σο αθνινύζσο:  

 

 
Α/Α: 12. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  FN00000456 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ε "ελζσκάησζε" ηεο ζάιαζζαο ζηελ πόιε κε ηελ 

εκθύηεπζε λένπ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ είλαη κηα ηδέα πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε επεμεξγαζία. 

Πξνβιεκαηίδεη πνιύ ε παξνπζία ηνπ θηεξίνπ ζηελ πξνβιήηα, όπσο βέβαηα θαη ε ηνκή πνπ 

εκθαλίδεη ηελ ππνγεηνπνίεζε ηνπ ηξαίλνπ. Δίλαη ζαθήο ε πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ηεο 

πιαηείαο ηνπ Αγ. Αλδξέα κε ην παξαιηαθό κέησπν. 

 

Α/Α: 13. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  ΑΑ93489339 

Οη πξνηάζεηο ηεο κειέηεο γηα ην βόξεην θαη λόηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο έρνπλ 

ελδηαθέξνλ. Ζ ελδηάκεζε δώλε δελ ζπλάδεη κε ηελ ζπλνιηθή ηδέα/πξόηαζε. Ζ αλαθνξά ζην 

ζρέδην Βνύιγαξε πνπ αλαθέξεηαη από ζην θείκελν δελ είλαη νξαηή ζηελ επέκβαζε ζηνπο 

κόινπο, ζε αληίζεζε κε ηελ "δηαζπνξά από ζξαύζκαηα" πνπ πξνηείλεηαη γηα ην βόξεην ηκήκα. 

Ζ κειέηε ζπλνιηθά δηαρεηξίδεηαη κε ελδηαθέξνπζεο πξνζέζεηο ην δήηεκα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 

αζηηθνύ ηζηνύ πξνο ηε ζάιαζζα.  

Απνηειεί κηα ώξηκε πξόηαζε πνπ επηρεηξεί λα ζπληνληζηεί κε ηελ αηκόζθαηξα ηεο 

Πάηξαο. Οη πξνηάζεηο ηεο κειέηεο γηα ην βόξεην θαη λόηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο έρνπλ 

ελδηαθέξνλ. Γηαθξίλνληαη από κέηξν θαη ζαθήλεηα ραξαθηήξσλ πνπ ζπγθξνηνύλ έλα αθήγεκα 

κηαο δηαδξνκήο ζην όξην ηνπ αζηηθνύ ζρεκαηηζκνύ κε ην πδάηηλν ζηνηρείν.  Σν παξαζαιάζζην 

πάξθν κε ηνπο πόινπο ηνπ, ε γξακκηθόηεηα πνπ ην ππνζηεξίδεη θαζώο νη δηαζπλδέζεηο κε ην 
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δίθηπν ηεο πόιεο είλαηρεηξνλνκίεο πνηόηεηαο. Σα δάπεδα - πιαηθόξκεο δεκηνπξγνύλ έλα ηνπίν 

παξαζαιάζζηνπ κεηώπνπ κε αθνινπζία, αλαδεηώληαο κηαλέα αζηηθή ηαπηόηεηα.  Ζ ελδηάκεζε 

δώλε δελ ζπλάδεη κε ηελ ζπλνιηθή ηδέα/πξόηαζε. Ζ αλαθνξά ζην ζρέδην Βνύιγαξε πνπ 

αλαθέξεηαη από ζην θείκελν δελ είλαη νξαηή ζηελ επέκβαζε ζηνπο κόινπο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

"δηαζπνξά από ζξαύζκαηα" πνπ πξνηείλεηαη γηα ην βόξεην ηκήκα (κε κηα ππεξβνιή ζηε 

ζξαπζκαηνπνίεζε, κε θίλδπλν απώιεηαο ζηόρνπ). Ζ κειέηε ζπλνιηθά δηαρεηξίδεηαη κε 

ελδηαθέξνπζεο πξνζέζεηο ην δήηεκα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ πξνο ηε ζάιαζζα, πνπ 

άιισζηε είλαη θαη ην ζηνίρεκα ηνπ δήκνπ.  

 

Α/Α: 14. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  ΟΔ33343536 

Οη ζπλζεηηθέο αδπλακίεο ηεο πξόηαζεο επηηείλνληαη από ηηο αλαθνινπζίεο πνπ 

εκθαλίδνληαη όζνλ αθνξά ζην ηξαίλν, ζην ηξακ θαη ζηνλ δεκόζην ρώξν πνπ πξνηείλεηαη. Ζ 

επαλάιεςε ησλ γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ δελ θαηαθέξλεη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αλάδεημε ησλ 

πξνζέζεσλ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. Δλδηαθέξνπζα ε πξόηαζε επαλάρξεζεο 

ηνπ - κέρξη ηώξα αθεκέλνπ ζηελ ηύρε ηνπ - θηεξίνπ ηνπ παιαηνύ Σεισλείνπ. 

Ζ ζρεδηαζηηθή εκκνλή ζηελ θπηηαξηθή δνκή ηνπ εμαγώλνπ δελ είλαη ηθαλή λα δώζεη 

απαληήζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο θαη πνπ δελ πείζνπλ γηα ηε 

δπλαηόηεηα εμέιημεο ή πξνβνιήο ηεο. Ο θνξκαιηζκόο θαη ε επηβνιή ελόο κόλνπ ηξόπνπ 

δηαρείξηζεο θαη κάιηζηα κε ηηο επηθαλεηαθέο πξνζεγγίζεηο, ζεσξήζεθε όηη δελ είλαη επαξθήο,σο 

απάληεζε ζηα δεηνύκελα ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

Α/Α: 15. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  AL22102013 

'Πξάζηλν ραιί αληί ηεο ζηδεξέληαο νπιήο". Ζ πξόηαζε κέζσ ησλ ξεπζηώλ ηνπίσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δίθηπα αλαδεηεί ηελ ζύλδεζε ηεο πόιεο κε ηε ζάιαζζα. Γηαθξίλεηαη 

επαηζζεζία θαη κέηξν ζηελ αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε. Ζ αλαθνξά ζην ζρέδην ηνπ Βνύιγαξε 

δελ είλαη νξαηή/θαηαλνεηή εθηόο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ ηζηνξία ηεο πόιεο ζα έπξεπε λα έρεη 

εληνλόηεξε παξνπζία ζηνλ ζρεδηαζκό. Ζ κειέηε κπνξνύκε λα πνύκε πσο δηαθξίλεηαη από κηα 

πνηόηεηα ζρεδηαζκνύ σο πξνο ηελ έληαμή ηεο ζε έλα πνιηηηζκηθό/ ηνπηαθό πεξηβάιινλ. 

Ζ επηηξνπή εθθξάδεη ακθηβνιία γηα ηελ ππεξβάιινπζα πνιππινθόηεηα ησλ 

θπηεύζεσλ θαη δηαδξνκώλ, εμαηηίαο εθαξκνγήο - σο κεζνδνινγηθό εξγαιείν - ηνπ ζπλδεηηθνύ 

ηζηνύ θαη ησλ πιέμεσλ. Ζ δεκηνπξγία αγξώλ θαη δελδξνθπηεύζεσλ, ζε ηέηνηα θιίκαθα, ζε έλα 

παξαζαιάζζην όξην αληηκεησπίζηεθε κε ζθεπηηθηζκό. Οη επεκβάζεηο-δηαζπάζεηο ζηηο 
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πξνβιήηεο ραξαθηεξίδνληαη από ελόηεηα ύθνπο θαη πξνζπάζεηα λνεκαηνδόηεζεο, σο 

ηνπηαθέο παξεκβάζεηο κε πνηόηεηα.  

 

Α/Α: 16. 
Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  Υ23577532Υ 

"Σν είδσιν ηεο πόιεο" παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ σο ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζεο ηεο 

αλάπιαζεο ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ. Ο ζρεδηαζκόο δελ αθνινπζεί πνιιέο από ηηο αλαθνξέο 

πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θάπνηα εξσηεκαηηθά όζνλ αθνξά 

ζηελ νηθεηνπνίεζε θάπνησλ επί κέξνπο πεξηνρώλ ηεο πεξηνρήο ηεο αλάπιαζεο. Σν θείκελν 

εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ζπγθξνηεκέλν, κε έκθαζε ζηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, ηε ζηξαηεγηθή 

πνιενδνκηθήο ζεώξεζεο θαη ηνλ επηκεξηζκό ζε δηαθξηηέο ελόηεηεο - σο εκπξόζεηεο ζεηηθέο 

δειώζεηο, ρσξίο όκσο λα κεηαθέξνληαη σο ζρεδηαζηηθό απνηύπσκα. Γίλεηαη έκθαζε ζε κηα 

εηθνλνγξαθία αζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ζε ππεξβνιέο ζρεδηαζκνύ, ελώ δεηνύκελν είλαη ν 

κεραληζκόο πνπ ηα ελεξγνπνηεί, όρη ε εηθόλα. Οη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο γηα παξάδεηγκα πνπ 

πξνηείλνληαη, δύζθνια εληάζζνληαη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο πεξηνρήο. Δλώ ππάξρεη 

κηα ξπζκηθή ράξαμε πνπ επηδηώθεη λα νξίζεη κηα θαζνιηθόηεηα δηαρείξηζεο ζρεδηαζκνύ, νη 

επεκβάζεηο αλαηξέπνπλ ην απνηέιεζκα, ρσξίο αηηηνιόγεζε αιιά κε εθιεθηηθηζκό. Τπάξρεη 

ξπζκόο αιιά θαη αληηθάζεηο. 

 

Α/Α: 17. 

Κωδικός Σασηόηηηας Μελέηης:  ΝΕ06099447 

Ζ πξόηαζε πεξηγξάθεη κε θξεζθάδα θαη εηθαζηηθή δηάζεζε έλαλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξνύζε λα βξεη δηέμνδν ν αζηηθόο ζρεδηαζκόο αλ ζέιεη λα αλαδεηήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί 

δηαθνξεηηθά ζρεδηαζηηθά εξγαιεία. Απνπζηάδεη πιήξσο απηό πνπ νλνκάδνπκε πόιε. Ζ 

πξόηαζε επίζεο ζρνιηάδεη θαη ίζσο ζαξθάδεη ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ζύγρξνλνπ δεκόζηνπ ρώξνπ. 

Πξνηείλεη ηε ζπκκεηνρηθή θαη δηαδξαζηηθή ζρέζε κε ην δεκόζην ρώξν κέζα από 

ζύγρξνλεο εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο, κεηαηξέπνληαο ην πεδίν ζε δίθηπν, πνπ αιιειεπηδξά θαη 

ελεξγνπνηείηαη από ηνπο δξάζηεο. Σν ζέκα παξνπζηάδεηαη ζε κεξηθόηεηεο, εζηηάδνληαο ζε 

απηέο, ελώ ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο από land art ή άιινπο εηθαζηηθνύο 

θαιιηηέρλεο. Πξνθαλώο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε ηειηθό ζηάδην, αιιά αμίδεη λα ζρνιηαζηεί 

ην δηαθνξεηηθό βιέκκα πξνζέγγηζεο θαη δηαζύλδεζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο πόιεο.  

Καη ίζσο αμίδεη λα πξνσζεζεί ην εξγαιείν δηαζύλδεζεο ηεο Πάηξαο πνπ πξνηείλεη.
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Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ πξνηάζεσλ, ε Δπηηξνπή δηέθνςε ζε απηό 

ην ζεκείν ηε ζπλεδξίαζή ηεο,ώξα 18:00κ.κ, θαη θαζόξηζε ηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηελ 

ίδηα κέξαΣξίηε 20ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 18:30κ.κ.. 

Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

 

 
Ζ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

 

  

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηφο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο δχν ζηαδίσλ γηα ηελ  

«Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» 

 

 

7
ν  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο   Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - Α’ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

7η σνεδρίαζη 

ηελ Πάηξα, ηελ Σξίηε 20ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ψξα 18:30κ.κ., ζε αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνχ Κηηξίνπ Πνιπρψξνπ Δθδειψζεσλ «Αγνξά Αξγχξε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδφ 

Αγ. Αλδξένπ 12, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην 

Αλνηθηφ Αξρηηεθηνληθφ Γηαγσληζκφ δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνχ 

Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

505/01.09.2020(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020. 

Παξφληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαρίδης Αθανάζιος ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»),ηαθηηθφ κέινο, Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Γιαννίζης Γημήηριος ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΠαηξψλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθφ κέινο, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, κφληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, (θξηηήο εθπξφζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθφ κέινο, 

4. Μελανίηοσ Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο. 

5. Μασρομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), ηαθηηθφ κέινο, 
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6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηφλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), 

ηαθηηθφ κέινο, 

7. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), 

ηαθηηθφ κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ., 

κφληκε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, δηαπηζηψλνληαο ηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο 8εο ζπλεδξίαζεο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη πξνηνχ απηέο ηεζνχλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο, ε νινκέιεηα ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζπδήηεζε θαη 

πξνβιεκαηίζηεθε αλαθνξηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ πξνηάζεσλ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

αξρηηεθηνληθή ζχιιεςε θαη ηδέα (θξηηήξην 1), ρσξνζέηεζε ιεηηνπξγηψλ (θξηηήξην 2) θαη 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ (θξηηήξην 3) θαζψο θαη ηα ππνθξηηήξηά ηνπο, φπσο 

απηά δηαηππψλνληαη ζην άξζξν 9 ηεο δηαθήξπμεο. 

ηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζηε δηαηχπσζε ησλ παξαθάησ επηκέξνπο παξαηεξήζεσλ νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ επφκελε 

θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ: 

(1) Γηαπηζηψλεηαη κία ακεραλία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κειέηεο δηαρεηξίζηεθαλ ην ζέκα 

ηεο ππνγεηνπνίεζεο ηνπ ηξέλνπ. Καηά ηελ άπνςε ηεο επηηξνπήο ην γεγνλφο νθείιεηαη ζηελ 

έιιεηςε αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ ζηελ πξνθήξπμε θαη ζεσξεί πσονη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

γηα ηελ ππνγεηνπνίεζε ηνπ ηξαίλνπ θαη νη αληίζηνηρεο θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο - επηπηψζεηο ζην 

ππάξρνλ δίθηπναπνηεινχλ δεδνκέλα αλαγθαία γηα ην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

(2) Ζ πιεηνςεθία ησλ πξνηάζεσλ δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε  θπηεχζεσλ. Ζ 

επηηξνπή εθηηκάεη πσο ε θεπνηερλία δελ κπνξεί λα απνηειεί ην κφλν ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν 

πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ ζρέζε ηεο πφιεο κε ηελ ζάιαζζα.  

(3) Γίθηπα θαη πξνζβαζηκφηεηα:Θα ήηαλ ζθφπηκν ζην πιαίζην ησλ κειεηψλ λα πξνηαζνχλ 

παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζήκεξα ιείπνπλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θπθινθνξίαο, ζπλδεζηκφηεηαο κε ηηο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο, εχθνιεο πξφζβαζεο πεδψλ ή 

παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο λέεο αλαπηπμηαθέο 

πξνβιέςεηο ηεο πφιεο.  
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(4)Πξνθχπηνπλ πξνβιεκαηηζκνί γηα ην θαηά πφζν ν ζπλζεηηθφο θαη ν αληηιεπηηθφο ρεηξηζκφο 

ησλ πξνηάζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ θαη ζηε δπλαηφηεηα 

ζπληήξεζεο ησλ δεκφζησλ ρψξσλ. 

(5) ηηο πξνηάζεηο απνπζηάδεη ε «ζχλδεζε» κε ην παξειζφλ ηεο Πάηξαο σο κηαο Πφιεο – 

ιηκάλη ηνπ 19νπ αηψλα κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνχζαλ κνλαδηθφ. πγθεθξηκέλα,ην 

Ληκάλη ηεο Πάηξαο έρεη ζην παξειζφλ παίμεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο 

ζχγρξνλεο Διιάδαο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο. Τπήξμε ζεκαληηθφ 

εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ θέληξν ηεο ρψξαο καο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά, ε θίλεζε άξρηζε λα ιηγνζηεχεη. Σν 1893 έγηλε ε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο 

ηεο Κνξίλζνπ κε ζπλέπεηα λα ζπλδεζεί ην Αηγαίν κε ην Ηφλην θαη λα κεησζεί έηζη ε ζαιάζζηα 

απφζηαζε κεηαμχ ηεο Πάηξαο θαη ηνπ Πεηξαηά θαζψο δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφο πιένλ ν 

πεξίπινπο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Μεγάιε ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ιηκαληνχ ζηελ ππεξπφληηα 

κεηαλάζηεπζε ηδηαίηεξα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Κχξην κέζν 

κεηαθνξάο ησλ κεηαλαζηψλ κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 πξνηνχ γίλεη άληζνο ν 

ζπλαγσληζκφο κε ην αεξνπιάλν απνηεινχζαλ ηα ππεξσθεάληα πνπ ζπρλά πξνζέγγηδαλ θαη 

ζηελ Πάηξα.  

Ζ Πάηξα ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ: Ζ πφιε - ιηκάλη, θέληξν δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ, ε πφιε - 

αγνξά, κε πξντφληα ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο αιιά θαη εγρψξηα (αγξνηηθά), ε πφιε ησλ 

εκπφξσλ, ηεο ζπλαιιαγήο, ησλ αληαιιαγψλ, ε πφιε ηεο ηαθίδαο, ε πφιε ηεο Μειαρξηλήο 

Αλάζαο.  

(6) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ζηηο πξνβιήηεο δελ είλαη απαγνξεπηηθή. Αληηζέησο, ε 

Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνπο κειεηεηέο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

πξνβιήηεο κε κεγαιχηεξε ζρεδηαζηηθή ειεπζεξία. 

(7) Ζ Δπηηξνπή ζπκθψλεζε φηη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δελ ζα δνζεί ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηνπο ελδεηθηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ κειεηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην 

ηεο θάζε πξφηαζεο.  

(8) Ζ Δπηηξνπή, θαηά πιεηνςεθία, θαη κε έλα κφλν κέινο ηεο λα δηαθσλεί, εθθξάδεη ηελ 

αληίζεζή ηεο κε ηελ θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ ησλ πξψελ Τπεξεζηψλ Ληκέλα Παηξψλ ζηελ 

πξνβιήηα ηεο νδνχ Γνχλαξε, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα αμηφινγν δείγκα ηεο ειιεληθήο 

κεηαπνιεκηθήο αξρηηεθηνληθήο.  

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο γηα θαζεκία απφ ηηο 

δεθαέμη(16) πξνηάζεηο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο ςεθνθνξίαο,νη κειέηεο νη 

νπνίεο ε Δπηηξνπή ςήθηζε ομόθωνα να μην προκριθούν ζηο Β’ ηάδιο ηοσ διαγωνιζμού 

είλαη, βάζεη ηνπ δεθαςήθηνπ θσδηθνχ Σαπηφηεηαο Μειέηεοθαη κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο 

πξνο εμέηαζε, νη αθφινπζεο έμη (6): 
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1. Α/Α  3, με κωδικό ΑΑ17171717 

2. Α/Α  5, με κωδικό 32298413LB 

3. Α/Α  6, με κωδικό 19820507ΥΜ 

4. Α/Α  7, με κωδικό 04282720LR 

5. Α/Α  9, με κωδικό ΤΒ88846836 

6. Α/Α 12, με κωδικό FN00000456 

Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε λα επαλαμηνινγήζεη ηηο ππφινηπεο δέθα (10) κειέηεο ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζε θαη θαηφπηλ λα δηεμαγάγεη λέα ςεθνθνξία. 

Ζ Δπηηξνπή δηέθνςε ζε απηφ ην ζεκείν ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ψξα 20:30κ.κ., θαη θαζφξηζε 

ηελ επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηελ Σεηάξηε 21ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ψξα 09:00π.κ. 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

 
Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

 

  

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ γηα ηελ  

«Ανάπλαζη ηος Παπαλιακού Μεηώπος ηηρ Πάηπαρ» 

 

 

8
ν  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο   Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

Β’ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

8η ςνεδπίαζη 

ηελ Πάηξα, ηελ Σεηάξηε 21ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 09:00κ.κ., ζε αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ Πνιπρώξνπ Δθδειώζεσλ «Αγνξά Αξγύξε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδό 

Αγ. Αλδξένπ 12, ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην 

Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ 

Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

505/01.09.2020(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020. 

Παξόληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαπίδηρ Αθανάζιορ ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθό κέινο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Γιαννίζηρ Γημήηπιορ ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΠαηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθό κέινο, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κόληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, (θξηηήο εθπξόζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθό κέινο, 

4. Μελανίηος Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

5. Μαςπομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό κέινο, 

6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο, 
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7. Γκικαπέππαρ Βαζίλειορ ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ., 

κόληκε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο 8εο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο από ηνλ Πξόεδξν θαη αθνύ 

δηαπηζηώζεθε ε νινκέιεηα, ε Δπηηξνπή ζπλέρηζε ην έξγν ηεο γηα ηηο δέθα (10) ζπκκεηνρέο νη 

νπνίεο ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν πξαθηηθό ηεο 7εο ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο 

απνθαζίζηεθε λα αμηνινγεζνύλ εθ λένπ.  

Ζ Δπηηξνπή αζρνιήζεθε κε ηηο κειέηεο αλαηξέρνληαο θαη πάιη κε πξνζνρή ζηα ζρέδηα 

θαη ζηα θείκελα, ζρνιηάδνληαο θαη ζπγθξίλνληάο ηεο κεηαμύ ηνπο. Μεηά από δηεμνδηθή 

ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ ςεθνθνξία επί ησλ παξαπάλσ κειεηώλ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνθύςνπλ εθείλεο νη νπνίεο ζα πξνθξηζνύλ ζην Β’ ηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο απηήο ςεθνθνξίαο, νη ζπκκεηνρέο νη νπνίεο 

πποκπίνονηαι ζηο Β’ ηάδιο ηος διαγωνιζμού είλαη, βάζεη ηνπ δεθαςήθηνπ θσδηθνύ 

Σαπηόηεηαο Μειέηεο θαη κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, ε νπνία δελ απνηειεί 

ζεηξά θαηάηαμεο νη αθόινπζεο: 

1. Α/Α  4, με κωδικό CC20202020 (θαηά πιεηνςεθία) 

2. Α/Α  10, με κωδικό 0055ΑΑ0505 (νκόθσλα) 

3. Α/Α  13, με κωδικό ΑΑ93489339 (θαηά πιεηνςεθία) 

4. Α/Α  15, με κωδικό ΑL22102013 (θαηά πιεηνςεθία) 

5. Α/Α  16, με κωδικό Υ23577532Υ (θαηά πιεηνςεθία) 

Οη ζπκκεηνρέο νη νπνίεο δεν πποκπίνονηαι ζηο Β’ηάδιο ηος διαγωνιζμού είλαη, βάζεη 

ηνπ δεθαςήθηνπ θσδηθνύ Σαπηόηεηαο Μειέηεο θαη κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, 

νη θάησζη: 

1. Α/Α  1, με κωδικό 70170177PT (νκόθσλα) 

2. Α/Α  2, με κωδικό AB37737534 (νκόθσλα) 

3. Α/Α  14, με κωδικό OE33343536 (θαηά πιεηνςεθία) 

Οη ζπκκεηνρέο ηηο νπνίεο ππέδεημε ε Δπηηξνπή γηα εξαγοπά από ην Γήκν, είλαη, βάζεη ηνπ 

δεθαςήθηνπ θσδηθνύ Σαπηόηεηαο Μειέηεο θαη κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, νη 

θάησζη: 

1. Α/Α  8, με κωδικό Σαςηόηηηαρ μελέηηρ 09061963ΚΚ (νκόθσλα) 

2. Α/Α 17, με κωδικό Σαςηόηηηαρ μελέηηρ NZ06099447 (θαηά πιεηνςεθία) 
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Ζ ςεθνθνξία ηεο Δπηηξνπήο θαηαγξάθεθε θαη απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ 

επηζπλαπηόκελνπ Παξαξηήκαηνο 2. 

 

Ζ Δπηηξνπή δηέθνςε ζε απηό ην ζεκείν ηε ζπλεδξίαζή ηεο, ώξα 11:30π.κ., θαη θαζόξηζε ηελ 

επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο γηα ηελ ίδηα εκέξα Σεηάξηε 21ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 12:00κ.κ.  

Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

 
Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

 

  

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1. : ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ Β’ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

Α/Α 
ΓΔΚΑΦΗΦΙΟ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

Β’ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Β’ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

1 70170177ΡΣ ΔΠΣΑ (7) ΟΥΙ 
ΟΜΟΦΧΝΑ   

ΟΥΙ 

2 ΑΒ37737534 ΔΠΣΑ (7) ΟΥΙ 
ΟΜΟΦΧΝΑ   

ΟΥΙ 

4 CC20202020 
ΣΔΔΡΑ (4) ΝΑΙ  

ΓΤΟ (2) ΟΥΙ 
ΔΝΑ (1) ΛΔΤΚΟ 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ  ΝΑΙ 

8 09061963ΚΚ 
ΔΞΗ (6) ΝΑΙ ΓΙΑ ΔΞΑΓΟΡΑ 

ΔΝΑ (1) ΝΑΙ 
ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ   
ΝΑΙ ΓΙΑ ΔΞΑΓΟΡΑ 

10 0055ΑΑ0505 ΔΠΣΑ (7) ΝΑΙ 
ΟΜΟΦΧΝΑ   

ΝΑΙ 

13 AA93489339 
ΠΔΝΣΔ (5) ΝΑΙ 
ΓΤΟ (2) ΛΔΤΚΑ 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ  ΝΑΙ 

14 OE33343536 
ΣΔΔΡΑ (4) ΟΥΙ 

ΣΡΗΑ (3) ΝΑΙ 
ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ  ΟΥΙ 

15 AL22102013 
ΠΔΝΣΔ (5) ΝΑΙ  

ΔΝΑ (1) ΟΥΙ 
ΔΝΑ (1) ΛΔΤΚΟ 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ  ΝΑΙ 

16 X23577532X 
ΣΔΔΡΑ (4) ΝΑΙ  

ΣΡΗΑ (3) ΟΥΙ 
ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ  ΝΑΙ 

17 NZ06099447 
ΔΠΣΑ (7) ΝΑΙ ΓΙΑ 

ΔΞΑΓΟΡΑ 
ΟΜΟΦΧΝΑ  

ΝΑΙ ΓΙΑ ΔΞΑΓΟΡΑ 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

ΝΑΙ= ΝΑΙ για ππόκπιζη ζηο Β’ ηάδιο ηος διαγωνιζμού 

ΟΥΙ = ΟΥΙ ππόκπιζη ζηο Β’ ηάδιο ηος διαγωνιζμού   
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο δύν ζηαδίσλ γηα ηελ 

«Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» 

 

 

9
ν  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο   Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΡΙΗ  - ΔΚΣΙΜΗΔΙ/ΑΠΟΨΔΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

9η σνεδρίαζη 

ηελ Πάηξα, ηελ Σεηάξηε 21ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ώξα 12:00κ.κ., ζε αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Κηηξίνπ Πνιπρώξνπ Δθδειώζεσλ «Αγνξά Αξγύξε» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδό 

Αγ. Αλδξένπ 12,ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην Αλνηθηό 

Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο 

Πάηξαο», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 505/01.09.2020 (ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 

721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020. 

Παξόληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαρίδης Αθανάζιος ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθό κέινο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Γιαννίζης Γημήηριος ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθό κέινο, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, κόληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, (θξηηήο εθπξόζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθό κέινο, 

4. Μελανίηοσ Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

5. Μασρομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό κέινο, 
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6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), 

ηαθηηθό κέινο, 

7. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο, Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηόπηλ θιεξώζεσο), ηαθηηθό 

κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ., κόληκε 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε νινκέιεηα ηεο επηηξνπήο, ε 

Δπηηξνπή θαηέγξαςε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο όπσο έρνπλ αλαθεξζεί ζηα 

πξνεγνύκελα πξαθηηθά θαη απνθάζηζε ηελ πξόθξηζε ζην Β’ ηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ ησλ 

ζπκκεηνρώλ κε ηνπο θάησζη δεθαςήθηνπο θσδηθνύο Σαπηόηεηαο Μειέηεοκε ηε ζεηξά 

θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, ε νπνία δελ απνηειεί ζεηξά θαηάηαμεο: 

1. CC20202020 

2. 0055ΑΑ0505 

3. AA93489339 

4. AL22102013 

5. X23577532X 

Δπίζεο εηζεγείηαη ηελ εμαγνξά, ρσξίο δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζην Β’ ηάδην ηνπ 

Γηαγσληζκνύ ησλ θάησζη δύν (2) ζπκκεηνρώλ κε θσδηθνύο Σαπηόηεηαο Μειέηεο κε ηε ζεηξά 

θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζεε νπνία δελ απνηειεί ζεηξά θαηάηαμεο: 

1. 09061963ΚΚ 

2. NZ06099447 

 

Ζ ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην ζύλνιν ησλ κειεηώλ πνπ παξαδόζεθαλ γηα 

έλα ηόζν αμηόινγν ηερληθό έξγν, είλαη πσο θακία δελ θαηαθέξλεη κε επηηπρία λα απνδώζεη κε 

επάξθεηα ηηο ζύγρξνλεο ζπλζήθεο ελόο Γεκόζηνπ ρώξνπ / παξαιηαθνύ κεηώπνπ πνπ θνηηάδεη 

ζηνλ 21ν αηώλα. Απνπζηάδεη επίζεο από ηηο κειέηεο ε ζύληαμε κηαο εληαίαο Αξρηηεθηνληθήο 

γξαθήο όπσο θαη ε δηεξεύλεζε ηεο δεδνκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο Πόιεο θαη ε αλαγλώξηζε ζ’ 

απηήλ εθείλσλ ησλ πξσηαξρηθώλ αμηώλ πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζηνλ ρξόλν, γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ έλα ζπλεπή θαη πινύζην ζε θαληαζία, επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

(όξακα). Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί πσο ν ηξόπνο ηεο επέκβαζεο πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ αλαδήηεζε 

λέσλ δεδνκέλσλ θαη κνξθώλ, πνύ πηζαλόηαηα ζα απνηειέζνπλ ζηνηρεία αλαθνξάο γηα ηελ 

πόιε ηεο Πάηξαο. Ζ "ζύληαμε" ελόο Γεκόζηνπ ρώξνπ (Θεκαηηθό Πάξθν), πνπ ζα αλαδείμεη ηελ 

πεξηνρή θαη ζα αλαηξέςεη ηελ εηθόλα (ηεο παξαθκήο θαη εγθαηάιεηςεο) πνύ θπξηαξρεί ηώξα είλαη 
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θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εκθάληζε ελόο λένπ Αζηηθνύ Σνπίνπ πνπ αθεγείηαη  ηελ ηζηνξία 

ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ θαη ηεο Πόιεο. 

Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο, ην ζύγρξνλν Διιεληθό αζηηθό ηνπίν είλαη έλαο ρώξνο 

ζπλύπαξμεο δηαθνξεηηθώλ θαη, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, αληηθαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ. Ζ παξνπζία ηνπο ζηνηρεηνζεηεί έλα ηδηαίηεξν επίπεδν όξαζεο, ηθαλό λα ζπκβάιιεη 

ζε έλα λέν ηξόπν αλάγλσζεο ηνπ ηνπίνπ πνπ βηώλνπκε θαζεκεξηλά. Ζ αλαγλώξηζε απηνύ ηνπ 

"λένπ ηνπίνπ" θαη νη δπλαηόηεηεο απνθάιπςήο ηνπ κέζα από ηνλ ζρεδηαζκό, εζηηάδνληαο ζηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ θαη ην θαζηζηνύλ θαηνηθήζηκν, δειαδή νηθείν, είλαη ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν έπξεπε λα θηλείηαη  ε πξνβιεκαηηθή ησλ πξνηάζεσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζήκεξα, ε πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζπλύπαξμε ελόο 

ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ ηνπίνπ, ηελ παξνπζία ελόο ηζρπξνύ πνιηηηζκηθνύ ππνβάζξνπ θαη ηζηνξηθνύ 

ίρλνπο, ηηο ζπγθνηλσληαθέο θαη ιηκεληθέο εμππεξεηήζεηο θαη ηελ έληνλε αλάπηπμε ρξήζεσλ 

αλαςπρήο θαη ειεύζεξνπ ρξόλνπ κέζα ζε έλαλ ππθλό αζηηθό ηζηό. Οη ζεκαληηθόηεξεο αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο πνπ επηθέξεη απηή ε ζπλύπαξμε αθνξνύλ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ 

νηθνζπζηήκαηνο, ηε δηαρείξηζε θαη πξνζβαζηκόηεηα ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ηνπ παξάθηηνπ 

νξίνπ θαη ηελ απνπζία ιεηηνπξγηθήο ζπλνρήο θαη νξγάλσζεο ελόο επηκήθνπο παξαζαιάζζηνπ 

νξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αζηηθό ηζηό. 

Πξνηείλεηαη ν αλαζρεδηαζκόο ηνπ νξίνπ ηεο πόιεο κε ηε ζάιαζζα θαη ε αλάθηεζή ηνπ 

από ηνλ πεδό λα είλαη κέζα από ηε ζύλζεζε ρώξσλ θαη θαηαζθεπώλ πνπ επλννύλ ηελ ώζκσζε 

ησλ δηαθνξεηηθώλ πνηνηήησλ ηνπ αζηηθνύ, θπζηθνύ θαη ηζηνξηθνύ - πνιηηηζκηθνύ ηνπίνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή  απνθάζηζε λα εηζεγεζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο 

παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθνύο όξνπο θαη ζηνηρείακε ηελ ελδερόκελε ζπλεξγαζία ζπκβνύισλ ζε 

εηδηθά ζέκαηα (δηαρείξηζεο παξάθηηνπ νξίνπ, ιηκεληθά έξγα, ζπγθνηλσληαθά θ.ιπ.) πνπ 

πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζνύλ γηα ην Β ζηάδην κε ζηόρν ηελ αξηηόηεξε πξνζέγγηζε, σο εμήο: 

 Σα ηερληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό θαη ζρεκαηηζκό ηεο ηάθξνπ 

αλάδπζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, κεηά ηελ ππνγεηνπνίεζή ηεο, θαζώο θαη ηε γσλία 

θιίζεο αλάδπζεο ηεο ηξνρηάο.  

 Σνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηνπ ζηαζκνύ, κε όια ηα ηδεαηά γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ.  

 Σελ αλαζεώξεζε θαηεδάθηζεο ηνπ θηεξίνπ ηνπ ηεισλείνπ ΟΛΠΑ, σο ζεκαληηθό έξγν ηνπ 

κνληεξληζκνύ,  αθνύ ε δηαδηθαζία ζα ππνρξεσζεί ζε έγθξηζε ηνπ ΚΔΑ θαη ησλ Νεσηέξσλ 

κλεκείσλ. Γελ είλαη απόθαζε κόλν ηνπηθνύ ραξαθηήξα, αθνύ ην ιηκάλη απνηειεί πνιηηηζκηθό 

κέξνο ηνπ ζπλόινπ ησλ πνιηηώλ θαη νύηε έλα ηνπόζεκν είλαη ηθαλό λα αλαπιεξώζεη ηελ 

απώιεηα. Απνηειεί έλα έξγν κε ζεκαζία θαη αμία, ην νπνίν θαη δύλαηαη λα επηζθεπαζηεί θαη 

λα θηινμελήζεη ρξήζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεκείνπ. 
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 Οη πξνηάζεηο ηεο Β θάζεο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνπλ όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε θιίκαθα θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο κειέηεο. 

Σέινο, ε Δπηηξνπή ζπδήηεζε θαη απνθάζηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επόκελε ζπλεδξίαζή 

ηεο κε ηειεδηάζθεςε πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ θαζαξνγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

πξαθηηθώλησλ ζπλεδξηάζεώλ ηεο. 

ε απηό ην ζεκείν ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε, ηελ ώξα 14:15κ.κ. 

Σν παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

 
Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 
 

 

 

1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

 

  

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Πανελλήνιορ Ανοικηόρ Απσιηεκηονικόρ Γιαγυνιζμόρ δύο ζηαδίυν για ηην  

«Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας» 

 

 

1 0
ο  

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο   Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΧΟ ΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

 

10η σνεδρίαζη 

Σην Πέμπηη 12η Νοεμβπίος 2020 και ώπα 11:00π.μ. ζςνήλθε ζε κλειζηή ζςνεδπίαζη μέζυ 

ηηλεδιάζκετηρ η Κπιηική Δπιηποπή για ηον Πανελλήνιο Ανοικηό Απσιηεκηονικό Γιαγυνιζμό δύο 

ζηαδίυν για ηην «Ανάπλαζη ηος Παπαλιακού Μεηώπος ηηρ Πάηπαρ», μεηά ηην από 06-11-

2020 ππόζκληζη ηος Πποέδπος, η οποία ζςγκποηήθηκε με ηην ςπ’ απιθμ. 505/01.09.2020 

(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος Παηπέυν και δημοζιεύηηκε 

ζηο ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020. 

Παπόνηα μέλη ηηρ Κπιηικήρ Δπιηποπήρ ήηαν οι κάηυθι: 

1. πανομαρίδης Αθανάζιος ηος Κυν/νος, Απσιηέκηυν Μησανικόρ, Καθηγηηήρ ηος 

Σμήμαηορ Απσιηεκηόνυν Μησανικών ηος Πανεπιζηημίος Παηπών, (κπιηήρ «εκ 

πποζυπικοηήηυν»), ηακηικό μέλορ, Ππόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ, 

2. Γιαννίζης Γημήηριος ηος Απγςπίος, Απσιηέκηυν Μησανικόρ, Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ 

Σμήμαηορ Απσιηεκηόνυν Μησανικών ηος Πανεπιζηημίος Παηπών, (κπιηήρ «εκ 

πποζυπικοηήηυν»), ηακηικό μέλορ, 

3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηος Αναζηαζίος, Απσιηέκηυν Μησανικόρ, μόνιμη ςπάλληλορ ηηρ 

Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού Έπγος – Ζ/Μ ηος Γήμος Παηπέυν, (κπιηήρ εκππόζυπορ Γήμος 

Παηπέυν), ηακηικό μέλορ, 

4. Μελανίηοσ Άννα ηος Νικολάος, Απσιηέκηυν Μησανικόρ, Δλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ, (κπιηήρ 

εκ ηος καηαλόγος κπιηών ηος Τ.ΠΔ.Ν. καηόπιν κληπώζευρ), αναπληπυμαηικό μέλορ. 

5. Μασρομμάηη οθία ηος Υπήζηος, Απσιηέκηυν Μησανικόρ, Δλεύθεπορ Δπαγγελμαηίαρ, 

(κπιηήρ εκ ηος καηαλόγος κπιηών ηος Τ.ΠΔ.Ν. καηόπιν κληπώζευρ), ηακηικό μέλορ, 

6. Βαβύλη Φανή ηος Γημηηπίος, Απσιηέκηυν Μησανικόρ, Καθηγήηπια Σμήμαηορ Απσιηεκηόνυν 

ΑΠΘ, (κπιηήρ εκ ηος καηαλόγος κπιηών ηος Τ.ΠΔ.Ν. καηόπιν κληπώζευρ), ηακηικό μέλορ, 

7. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηος Μελεηίος, Απσιηέκηυν Μησανικόρ, Δλεύθεπορ 

Δπαγγελμαηίαρ, (κπιηήρ εκ ηος καηαλόγος κπιηών ηος Τ.ΠΔ.Ν. καηόπιν κληπώζευρ), ηακηικό 

μέλορ.
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και η γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ, Διπήνη Ίζκος ηος Κυν/νος, Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ., μόνιμη 

ςπάλληλορ ηηρ Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού Έπγος – Ζ/Μ ηος Γήμος Παηπέυν. 

Καηά ηην έναπξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ και αθού διαπιζηώθηκε ολομέλεια ηηρ επιηποπήρ, η 

Δπιηποπή πποσώπηζε ζηην καθαπογπαθή και ηον έλεγσο ηυν Ππακηικών. 

Μεηά απόηα παπαπάνυ η Δπιηποπή ολοκλήπυζε ηο έπγο ηηρ, πποώθηζε ενηόρ ηηρ 

πποβλεπόμενηρ πποθεζμίαρ, μέζυ ηηρ γπαμμαηέυρ ηηρ, ανηίγπαθα ηυν Ππακηικών ζηη 

Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία με ζκοπό ηην έγκπιζή ηοςρ και ηην αποδοσή από ηον ΓήμοΠαηπέυνηηρ           

ππόηαζηρ για εξαγοπά ηυν δύο μελεηών. 

Δπίζηρ παπέδυζε ηοςρ δεκαέξι (16) ζθπαγιζμένοςρ θακέλοςρ Απσείος Σαςηόηηηαρ ηυν 

ζςμμεηεσόνηυν καιέναν (1) ζθπαγιζμένο θάκελο πεπί μη αποδοσήρ επώνςμηρ έκθεζηρ ενόρ 

ζςμμεηέσονηα ζηη Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία ππορ θύλαξή ηοςρ με εςθύνη ηηρ Γιεςθύνοςζαρ 

Τπηπεζίαρ.  

ε αςηό ηο ζημείο λύεηαι η ζςνεδπίαζη, ηην ώπα 13:00μ.μ. 

Σο παπόν ππακηικό ςπογπάθεηαι από ηα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ. 

 
Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

 

  

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηφο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο δχν ζηαδίσλ γηα ηελ 

«Ανάπλαζη ηος Παπαλιακού Μεηώπος ηηρ Πάηπαρ» 

 

 

 Τ Γ Κ Δ Ν Σ Ρ Ω Σ Η Κ Ο  -   Τ Ν Ο Π Σ Η Κ Ο  Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  Α ’   Σ Α Γ Η Ο Τ  

 

ηελ Πάηξα, ζε αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Κηηξίνπ Πνιπρψξνπ Δθδειψζεσλ «Αγνξά Αξγχξε» 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ νδφ Αγ. Αλδξένπ 12, ζπλήιζε ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ε Κξηηηθή 

Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην Αλνηθηφ Αξρηηεθηνληθφ Γηαγσληζκφ δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε 

ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

505/01.09.2020(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020, κε αληηθείκελν ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ 

ζπκκεηνρήο, ηνλ έιεγρν ηεο εκπξφζεζκεο θαη έγθπξεο ππνβνιήο ηνπο, ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

κειεηψλ πνπ πιεξνχλ ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο, ηελ θξίζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Α’ 

ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ηειηθή δηαπίζησζε ησλ κειεηψλ πνπ πξνθξίλνληαη ζην Β’ ηάδην 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ο δηαγσληζκφο δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ.26804/16.06.2011 απφθαζε 

ΤΠΔΚΑ (λπλ ΤΠΔΝ) «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ θαη γεληθά ησλ 

δηαγσληζκψλ κειεηψλ κε απνλνκή βξαβείσλ»(ΦΔΚ 1427/Β’/16.06.2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο ππ’ αξηζ. 22186/2012 (ΦΔΚ 1494/Β’/04.05.2012) θαη ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13.09.2019 

(ΦΔΚ 3537/Β’/20.09.2019) απνθάζεηο ΤΠΔΚΑ θαη ΤΠΔΝ αληηζηνίρσο, ηελ Δγθχθιην 1/2017 ηνπ 

ΤΠΔΝ «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4412/2016 ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα 

αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ» θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3316/2005 θαη 4412/2016 (ΦΔΚ 

147/Α’/08.08.2016), θαη ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Παξφληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. πανομαπίδηρ Αθανάζιορ ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθφ κέινο, 

2. Γιαννίζηρ Γημήηπιορ ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Αλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΠαηξψλ,(θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθφ κέινο, 
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3. Μανηά Κωνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, κφληκε ππάιιεινο 

ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,(θξηηήο εθπξφζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθφ κέινο, 

4. Μελανίηος Άννα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο),αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

5. Μαςπομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο),ηαθηηθφ 

κέινο, 

6. Βαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηφλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), ηαθηηθφ 

κέινο, 

7. Γκικαπέππαρ Βαζίλειορ ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), ηαθηηθφ 

κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ., 

κφληκε ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

1η Συνεδρίαζη, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο 1εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη αθνχ 

δηαπηζηψζεθε ε νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία δηελεξγήζεθε 

ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ελφο εθ ησλ δχν θξηηψλ 

«εθ πξνζσπηθνηήησλ», θαηά ηελ νπνία αλαδείρζεθε νκφθσλα Πξφεδξνο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ν 

θξηηήο «εθ πξνζσπηθνηήησλ», θ. παλνκαξίδεο Αζαλάζηνο. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο αλέθεξε ζηα κέιε φηη πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θξίζεο απνηειεί ε απνζθξάγηζε θαη ν έιεγρνο εγθπξφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί. 

Δπηπιένλ, έζεζε ππφςε ηεο  Δπηηξνπήο ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

Δπίζεο απνθαζίζηεθε ε έθδνζε βεβαηψζεσλ παξνπζίαο ησλ κειψλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο απφ ηνλ Πξφεδξν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνχλ νη ζρεηηθέο απνδεκηψζεηο. 

 

2η Συνεδρίαζη, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 

Καηά ηε 2ε πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο δηαπηζηψλνληαο ηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, 

ελεκέξσζε ηελ Δπηηξνπή γηα ηε δπλαηφηεηα θαη πξφζεζε ηεο θ. Διέλεο  Αιεμνπνχινπ, 

Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ  - ΖΜ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, λα πξαγκαηνπνηήζεη 
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ελεκέξσζε - παξνπζίαζε  πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξήζεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο 

ηεο ππφ αλάπιαζε πεξηνρήο, ησλ ηζρπνπζψλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ, ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ 

πφιεσο, ηελ ππνγεηνπνίεζε ηνπ ηξέλνπ θ.α.  

Ζ θξηηηθή επηηξνπή απεδέρζε ηελ πξφηαζε θαη ν Πξφεδξνο θάιεζε ηελ θ. Διέλε 

Αιεμνπνχινπ, ε νπνία, παξφλησλ ηνπ δεκάξρνπ Παηξέσλ θ. Κψζηα Πειεηίδε, ηνπ αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ  – Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ (Ζ/Μ) θαη Έξγσλ Τπνδνκήο,  θ. Υξήζηνπ 

Κνξδά θαη ηεο πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ 

Έξγνπ - ΖΜ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Μαξίαο Εέξβα, αλέιπζε ζηελ νινκέιεηα ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο 

ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ κε παξνπζίαζε (powerpoint) θαη παξνπζίαζε ηνπο ράξηεο ηνπ 

παξαιηαθνχ κεηψπνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηέζεθαλ δηάθνξα δηεπθξηληζηηθά 

εξσηήκαηα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.   

Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ν Πξφεδξνο αλέγλσζε ζηα κέιε 

ηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο 

πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ.  

 

3η Συνεδρίαζη, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 

Ζ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ 3ε πλεδξίαζε, έρνληαο ππφςεηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, ηε δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ, παξέιαβε απφ τον αγωνοθέτη 

δεθαεπηά (17) αδηαθαλή δέκαηα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ηηο νπνίεο 

αθνχ έθαλε ηνλ έιεγρν ηεο έγθαηξεο απνζηνιήο θαη αλσλπκίαο ηνπο, πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε, 

κνλνγξαθή ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη έιεγρν ηεο έγθπξεο ππνβνιήο ηνπο, κε ηελ θάησζη 

ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ δεθαςήθην θσδηθφ ζπκκεηνρήο (θσδηθφ ηαπηφηεηαο 

κειέηεο)θαη ηε ζεηξά πξσηνθφιιεζεο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ: 

1. Ζ κε θσδηθφ  70170177ΡΣ  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 43839 / 25.09.2020) 

2. Ζ κε θσδηθφ  ΑΒ37737534  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 43922 / 25.09.2020) 

3. Ζ κε θσδηθφ  ΑΑ17171717  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44010 / 25.09.2020) 

4. Ζ κε θσδηθφ  CC20202020  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44060 / 28.09.2020) 

5. Ζ κε θσδηθφ  32298413LB  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44074 / 28.09.2020) 

6. Ζ κε θσδηθφ  19820507ΥΜ  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44167 / 28.09.2020) 

7. Ζ κε θσδηθφ  04282720LR  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44205 / 28.09.2020) 

8. Ζ κε θσδηθφ  09061963ΚΚ  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44316 / 28.09.2020) 

9. Ζ κε θσδηθφ  ΤΒ88846836  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44319 / 28.09.2020) 

10. Ζ κε θσδηθφ  0055ΑΑ0505  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44322 / 28.09.2020) 

11. Ζ κε θσδηθφ  nk72849651  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44445 / 28.09.2020) 

12. Ζ κε θσδηθφ  FN00000456  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44622 / 29.09.2020) 
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13. Ζ κε θσδηθφ  AA93489339  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44623 / 29.09.2020) 

14. Ζ κε θσδηθφ  OE33343536  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 44626 / 29.09.2020) 

15. Ζ κε θσδηθφ  AL22102013  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 45065 / 30.09.2020) 

16. Ζ κε θσδηθφ  X23577532X  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 45140 / 30.09.2020) 

17. Ζ κε θσδηθφ  NZ06099447  ζπκκεηνρή (αξηζ. πξση. 45143 / 30.09.2020) 

Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ηαπηφηεηαο αξρείνπ κειέηεο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη 

ηα νλφκαηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, θαζψο θαη νη θάθεινη πεξί κε απνδνρήο επψλπκεο έθζεζεο πνπ 

θαηαηέζεθαλ, δηαρσξίζηεθαλ ψζηε λα παξαδνζνχλ θαη λα θπιαρζνχλ κε ηελ επζχλε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη θαηαγξαθήο, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ε ζπκκεηνρή 

κε Α/Α θαηαγξαθήο 11 θαη ραξαθηεξηζηηθφ δεθαςήθην θσδηθφ Σαπηφηεηαο Μειέηεο nk72849651 δελ 

πεξηείρε ζην θιεηζηφ δέκα - θάθειν ηνλ Φάθειν Αξρείνπ Σαπηφηεηαο Μειέηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ελ 

ιφγσ ζπκκεηνρή δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο πεξί πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζέηεη ε δηαθήξπμε 

(ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10.4 & 10.5.1 ηεο δηαθήξπμεο) θαη νκφθσλα απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ.  

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ζπκκεηνρή κε Α/Α θαηαγξαθήο 17 θαη ραξαθηεξηζηηθφ 

δεθαςήθην θσδηθφ Σαπηφηεηαο Μειέηεο ΝΕ06099447 έρεη θάζεηε δηάηαμε πηλαθίδσλ ελψ απφ ηε 

δηαθήξπμε πξνθχπηεη πσο φθεηιε λα είλαη νξηδφληηα. Ζ Δπηηξνπή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη 

έθξηλε φηη ε θάζεηε δηάηαμε ησλ πηλαθίδσλ δελ απνηειεί ιφγσ απνθιεηζκνχ θαζψο δελ εκπίπηεη ζηηο 

πξνυπνζέζεηο πεξί έγθαηξεο απνζηνιήο, αλσλπκίαο ή πιεξφηεηαο ζηνηρείσλ, πνπ ζέηεη ην άξζξν 

10.5.1 ηεο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηνλ απνθιεηζκφ ή κε ησλ ζπκκεηνρψλ απφ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο.  

ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αποθάζιζαν ομόθωνα φηη: 

1. Γίλνληαη δεθηέο νη δεθαέμη(16) εθ ησλ δεθαεπηά(17) ζπκκεηνρψλ, πιελ ηεο 

ζπκκεηνρήο κε Α/Α θαηαγξαθήο 11 θαη ραξαθηεξηζηηθφ δεθαςήθην θσδηθφ Σαπηφηεηαο Μειέηεο 

nk72849651, γηαηί βξέζεθαλ πιήξεηο θαη άξηηεο σο πξνο ηα παξαδνηέα ζηνηρεία θαη ηνπο φξνπο πνπ 

ηίζεληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

2. Καίηνη γηα ηππηθνχο ιφγνπο ε ζπκκεηνρή με Α/Α θαηαγξαθήο 11 θαη ραξαθηεξηζηηθφ 

δεθαςήθην θσδηθφ Σαπηφηεηαο Μειέηεο nk72849651 νθείιεη λα απνθιεηζηεί, ε Δπηηξνπή, γηα 

ιφγνπο εζηθήο ζηάζεο απέλαληη ζε κία αξρηηεθηνληθή πξφηαζε γηα ηελ νπνία δηαηέζεθαλ πφξνη 

πλεπκαηηθνί θαη φρη κφλν θαη ε νπνία είλαη πιήξεο σο πξνο ηα ινηπά δεηνχκελα ζηνηρεία, ζα ηελ 

εμεηάζεη θαη ζα δηαηππψζεη θξηηηθή επί απηήο. 

 

4η Συνεδρίαζη, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 

Ζ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, έρνληαο ππφςε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δηαθήξπμε 

δηαγσληζκνχ θαη ηηο ζπκκεηνρέο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ησλ δηαγσληδνκέλσλ, θαηά ηελ 
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έλαξμε ηεο 4εο ζπλεδξίαζεο, αλέιπζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο απηνί δηαηππψλνληαη ζην 

άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ 

αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ θαη νη νπνίεο δηαηππψλνληαη ζην άξζξν 5 ηεο δηαθήξπμεο. Όια ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο ζπκθψλεζαλ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο 

ζεκαζίαο θαη βαζηθφ κέιεκα ηεο επηηξνπήο ζα είλαη λα πξνθξίλεη έλα «φξακα» γηα ηελ πφιε.  

Κνηλή αληίιεςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, κεηά απφ κία πξψηε εμέηαζε ησλ πηλαθίδσλ θαη 

ησλ ηεπρψλ ησλ κειεηψλ, απνηέιεζε ε αίζζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη νη δεθαεπηά (17) πξνηάζεηο 

αθνξνχζαλ ελ πνιινίο ζε γξαθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ρσξίο λα δηαθξίλεηαη έλα ζαθέο, μεθάζαξν θαη 

ζπκβαηφ κε ην φξακα γηα ηελ πφιε αξρηηεθηνληθφ concept. 

ηε ζπλέρεηα, ε  Κξηηηθή Δπηηξνπή εμέηαζε δηεμνδηθά ηηο πηλαθίδεο θαη ηα ηεχρε θάζε κειέηεο. 

Όιεο νη κειέηεο ζρνιηάζηεθαλ απφ ηνλ θάζε θξηηή ρσξηζηά θαη ζπδεηήζεθαλ κεηαμχ ησλ θξηηψλ. 

Καηφπηλ, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κειεηψλ θαηαγξάθνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα γηα θάζε πξφηαζε, κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε θξίζε γίλεηαη ζην επίπεδν ηεο 

θιίκαθαο πνπ παξαδφζεθε θαη επί ησλ γεληθψλ αξρψλ. 

Αλαιπηηθά νη θξίζεηο γηα θάζε εμεηαδφκελε ζπκκεηνρή έρνπλ σο αθνινχζσο:  

Α/Α: 1. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  70170177ΡΣ 

πκβαηηθή πξφηαζε ρσξίο  ηζρπξή θεληξηθή ηδέα αλ θαη ε πξφζεζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

θείκελν, "ηνπηαθή βηνθιηκαηηθή εθδνρή ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ", έρεη ελδηαθέξνλ. Γπζηπρψο ν 

ζρεδηαζκφο/ κειέηε δελ αθνινπζεί ηελ ίδηα πξφζεζε. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ε πξφηαζε έξρεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε αληίζεζε κε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε αληί λα ηελ εληζρχεη ζρεδηαζηηθά. ηελ πξφηαζε 

δηαθξίλνληαη θάπνηεο επί κέξνπο δηακνξθψζεηο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ.  

 
Α/Α: 2. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  ΑΒ37737534 

Ζ πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα έρεη ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο "πεξηβαιινληηθήο" πξνζέγγηζεο πνπ 

επηρεηξεί (θξαηνχληεο άλεκνη θ.ιπ.). Δκθαλίδεηαη φκσο κηα αξρηηεθηνληθή γιψζζα πνπ αδηαθνξεί γηα 

ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη. Θεσξεί ηελ θεπνηερληθή δηαρείξηζε, ιχζε γηα 

φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, κηα πξνζέγγηζε πνπ δελ αξθεί ζην λα δηαρεηξηζηεί 

ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ραξαθηήξα ηεο πφιεο θαη ηελ αληίιεςε πεξί ηνπίνπ (ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη 

θαηαζθεπέο ζηηο πξνβιήηεο, σο θνξκαιηζηηθέο επηινγέο πνπ απνθφπηνπλ ηνλ νξίδνληα θαη ηε νπηηθή 

δηαζχλδεζε κε ηηο απέλαληη νξνζεηξέο, απνδεηθλχνπλ κηα αδπλακία αλάγλσζεο ηνπ ηφπνπ) 

Ζ πξφηαζε παξακέλεη ζε επίπεδν ηδέαο κε ηελ επαλάιεςε γεσκεηξηθψλ κνξθψλ, θαη αθήλεη 

αλνηθηά πνιιά εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ζηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ/παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη ηεο 

ζρέζεο ηνπ κε ηνλ αζηηθφ ηζηφ/Πφιε. Ζ επαλάιεςε ησλ θπθιηθψλ δηαηάμεσλ, πηζαλψο λα δεκηνπξγεί 

αληηιεπηηθή ζχγρπζε πξνζαλαηνιηζκνχ, κηαο θαη ε ζπλζεηηθή αληίιεςε, πεξί ζεκείσλ/πφισλ θαη ηεο 
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θπκαηνεηδνχο ζπλέλσζήο ηνπο, ζηέθεη ππεξάλσ ηεο πξφζεζεο ηεο πφιεο λα δηαλνηρζεί θαη 

δηαζπλδεζεί κε ην παξαζαιάζζην κέησπν.  

 
Α/Α: 3. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  ΑΑ17171717 

Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζην θείκελν ηεο έθζεζεο δελ δηθαηνινγνχλ κηα ίζσο 

κεηακνληέξλα εθδνρή θαη εξκελεία ηνπ "θήπνπ ηεο Αλαγέλλεζεο" κε κνξθνινγηθά ζηνηρεία (θαη 

άμνλεο νξγάλσζεο) πνπ δχζθνια ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πφιεο ηεο Πάηξαο. Ζ 

πξφηαζε παξακέλεη ζην επίπεδν κηαο ηδέαο ηδηαίηεξα έληνλα παξνπζηαζκέλεο κε ηελ επαλάιεςε 

γεσκεηξηθψλ κνξθψλ. Μηα πην ήπηα εθδνρή ηεο ηδέαο κε ηνπο "ελδηάκεζνπο θήπνπο" ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη κηα θαιή ζπλζεηηθή βάζε Αξρηηεθηνληθνχ/Αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 
Α/Α: 4. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  CC20202020 

Μηα "ιηηή" πξφηαζε πνπ έρεη θάπνην ελδηαθέξνλ ηδηαίηεξα ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Αλδξέα. Γηαθξίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα «δηαβάζεη» ηελ πφιε 

ηαμηλνκψληαο θαη αλαθέξνληαο ηα ζεκεία – ζπκβάληα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ραξαθηήξα ηεο πφιεο, 

ψζηε λα λνεκαηνδνηείηαη ε επέκβαζε. Σελ πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεη επηφηεηα θαη εγθξάηεηα ζηνλ 

ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα πξάγκαηα. Ζ έληαμε ρσξηθνχ πιέγκαηνο θηλήζεσλ νξγαλψλεη ηηο 

πεξηνρέο, σο θαζνιηθή ρεηξνλνκία κεγάιεο θιίκαθαο. Σαπηφρξνλα φκσο δηαπηζηψλεηαη ακεραλία 

ζην ρεηξηζκφ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη ππεξβνιή ζηελ πξνηεηλφκελε θχηεπζε. Ζ αλαθνξά ζηε 

θχηεπζε σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Μεζνγεηαθήο πφιεο πνπ αλαθέξεηαη ζην θείκελν είλαη αηπρήο θαη 

αθήλεη θάπνηα εξσηεκαηηθά φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν νηθεηνπνίεζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ζην 

ζχλνιφ ηνπ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ Πφιε, θαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρηθή πξνζπάζεηα αλάγλσζεο 

ηνπ ραξαθηήξα ηεο πφιεο. 

Α/Α: 5. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  32298413LB 

Ζ πξφηαζε εκθαλίδεη ζρεδηαζηηθά πνηνηηθέο επί κέξνπο ζηηγκέο, ζξαχζκαηα ελφο "αζηηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο" αληηκεησπίδνληαο κε θάπνηα ζεκλφηεηα ηηο επεκβάζεηο ζην παξαιηαθφ κέησπν ηεο 

πφιεο. Πξνβιεκαηίδεη φκσο φζνλ θνξά ζηνλ ζπλζεηηθφ ηεο ραξαθηήξα ζην ζχλνιφ ηεο.  

 

 

5η Συνεδρίαζη, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δηαπηζηψλνληαο ηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο 5εο ζπλεδξίαζεο θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ ζπλέρηζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ ζπκκεηνρψλ. 
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Oη θξίζεηο γηα θάζε εμεηαδφκελε ζπκκεηνρή έρνπλ σο αθνινχζσο:  

 
Α/Α: 6. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  19820507ΥΜ 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξφηαζεο είλαη νη αλαθνξέο ζην Γεκφζην ρψξν σο κηα ζεηξά 

θεπνηερληθψλ αζθήζεσλ πνπ φκσο δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα αληίζηνηρα επηρεηξήκαηα. Ζ 

εξγαιεηαθή ηνπ δηαρείξηζε, σο ζρεκαηηζκνί ειεπζέξσλ θπηεκέλσλ επηθαλεηψλ, δελδξνθπηεχζεσλ 

θαη δηαδξνκψλ,  ράξηλ κηαο αεηθνξίαο, ζηεξείηαη ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζεκαζίαο απηνχ 

ηνπ αζηηθνχ νξίνπ, ζε ζρέζε κε ην context ηεο πφιεο. Αδπλακίεο δηαζπλδέζεσλ θαη θαζνξηζκνχ 

πφισλ αλαθνξάο ηθαλψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εζειεκέλε θαη πξνγξακκαηηθή ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζέζεηο ηεο πξφηαζεο, νηθεηφηεηαο. Ο ζρεδηαζκφο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηηο πξνβιήηεο γηα 

παξάδεηγκα, έρεη ζπλζεηηθά πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαο ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθήο θαη νξάκαηνο ζην 

ζχλνιν ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 

Α/Α: 7. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  04282720LR 

Ζ πξφηαζε έρεη ζνβαξά ζπλζεηηθά δεηήκαηα θαη πξνβιεκαηίδεη φζνλ αθνξά ζηνλ ρεηξηζκφ 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πξφηαζεο ζην ζχλνιφ ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. Οη θαηαζθεπέο πνπ 

πξνηείλνληαη δελ ππνζηεξίδνληαη νχηε απφ επηρεηξήκαηα νχηε αλαθέξνληαη κε θάπνην ηξφπν ζηελ 

πφιε θαη ηελ ηζηνξία ηεο. Ζ "ηνκή" φκσο σο εξγαιείν κεηάβαζεο απφ ηνλ ζθιεξφ αζηηθφ ππξήλα 

ηεο πφιεο ζηε ζάιαζζα, πνπ ππάξρεη σο πξφζεζε, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία ελφο 

δηαθνξεηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

 
Α/Α: 8. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  09061963ΚΚ 

Θεηηθφ ζηνηρείν ηεο πξφηαζεο είλαη ε απνπζία ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ην παξαιηαθφ κέησπν 

(ηκήκα ηνπ). Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα ζπλνιηθή ζχιιεςε ελφο ζρεδηαζκνχ πνπ 

επεκβαίλεη θαη αλαδηνξγαλψλεη ην θπθινθνξηθφ θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ πξφηαζε έρεη 

ελδηαθέξνπζεο "ζηηγκέο" θαη αλ αθαηξέζνπκε ηελ ρξσκαηηθή επηινγή (θπξίσο ζηελ παξνπζίαζε) κε 

κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί κε πεξηζζφηεξε επηηπρία ζηα 

δεηνχκελα ηνπ δηαγσληζκνχ.Ο ρξσκαηηζκφο ησλ δαπέδσλ απφ αζθαιηνζθπξφδεκα δελ είλαη 

ζπλζεηηθή επίιπζε, αιιά αηζζεηηθνπνίεζε θαη καληεξηζκφο. Οη εηδπιιηαθέο εηθφλεο παξαιίαο 

παξαπέκπνπλ ζε άιια ηνπία θαη ζέζεηο.  

Τπάξρεη κηα ηάζε «δηφξζσζεο θαη επέκβαζεο» φισλ ησλ ζρεκαηηζκψλ πνπ δελ 

αηηηνινγείηαη, πέξαλ κηαο δηάζεζεο  αλαςπρήο, κε πηνζεηεκέλε ππεξβνιή.  θεπηηθηζκφο γηα ην αλ 

είλαη εθηθηά ηα δελδξνθπηεπκέλα ηνπία, ζην παξαζαιάζζην φξην.  
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Α/Α: 9. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  ΤΒ88846836 

Μηα πξφηαζε κε νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ πφιε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξφηαζεο είλαη νη 

κεγάιεο θαη εθηφο θιίκαθαο θαηαζθεπέο θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνθήξπμεο αθνχ είλαη θνζηνινγηθά πνιχ πςειέο. Οη πξνηεηλφκελεο θαηαζθεπέο δελ ζπλνκηινχλ κε 

απηφ πνπ πξνεγήζεθε θαη ηηο κλήκεο ηεο πφιεο, αιιά πξνζδηνξίδνληαη κε ηξφπν πνπ λα 

ακθηζβεηνχλ ηνλ ίδην ηνλ ηφπν θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ζπγθξνηνχλ. Ο ππέξκεηξνο θνξκαιηζκφο ηεο 

πξφηαζεο αιινηψλεη ηνλ ραξαθηήξα θαη επηβάιιεηαη ζηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο πφιεο. Πξνηείλεηαη 

/εκθαλίδεηαη έλα αλάγιπθν πνπ δπζηπρψο θαηαξγεί ηνλ νξίδνληα. Ζ επηηξνπή έθξηλε φηη ε κειέηε 

ππεξβάιιεη θαη ζεσξεί ηελ πφιε, σο ήζζνλνο ζεκαζίαο δνκέο θαη ζπκβάληα. 

 

Α/Α: 10. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  0055ΑΑ0505 

Ζ πξφηαζε επηρεηξεί λα αξζξψζεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ ζρέζε  ηεο πφιεο κε ηε ζάιαζζα 

κε γξακκηθά ζπζηήκαηα. Έρεη επίζεο ελδηαθέξνπζα αλάιπζε. Οη αλαθνξέο ζηε κεηαλεσηεξηθή πφιε 

θαη ζην "θαηψθιη" δελ ηεθκεξηψλνληαη θαηάιιεια. Ζ κειέηε κπνξνχκε λα πνχκε πσο έρεη κηα 

πνηφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ε νπνία φκσο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία σο πξνο ηελ 

έληαμή ηεο ζε ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Οη θαηαζθεπέο πνπ πξνηείλνληαη είλαη 

ήπηεο, πξνβιεκαηίδεη φκσο ε παξνπζία ησλ θαηνηθηψλ. 

Άκεζα κεηαηίζεηαη ην ελδηαθέξνλ ζηε  δηεξεχλεζε ηνπ ελδηάκεζνπ ρψξνπ θαη ζηε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φρη σο αζηηθφ θαηλφκελν, αιιά σο αζηηθή ζπλζήθε, 

πνπ αλαδεηά ζπζρεηηζκνχο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα αληηκεησπίδεηαη κε ζθεπηηθηζκφ, δειψλνληαο κηα 

εγθξάηεηα θαη πξνζπάζεηα έληαμεο θηηξηαθψλ φγθσλ θαη ρξήζεσλ ρσξίο αλαγθαηφηεηα. Αλαδεηείηαη 

κηα αλαζεψξεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη έλα βιέκκα ηεθκεξίσζεο, δηαζχλδεζεο θαη αλάδεημεο κε ην 

ηζηνξηθφ θνξηίν, ψζηε ε πφιε λα έρεη ζπλέρεηεο θαη ζπζρεηηζκνχο.  

 

 

Α/Α: 11. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  nk72849651 

Ζ κειέηε ζα κπνξνχζε λα δηαθξηζεί γηαηί έρεη ζπλζεηηθέο αξεηέο θαη ελδηαθέξνπζεο 

πξνηάζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ε πιαηεία, δεκφζηνο ρψξνο ζην λεξφ, θαη ε ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία. 

Ζ παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο / πηλαθίδεο, είλαη πνιχ θαιή. Ληηή θαη νπζηαζηηθή κε εηθαζηηθφ 
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πξφζεκν. Γπζηπρψο φκσο θαηά ηελ απνζθξάγηζε δελ βξέζεθε ν θάθεινο κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ηνπ/ησλ κειεηεηψλ κε απνηέιεζκα ε πξφηαζε λα κελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη. 

 

 

6η Συνεδρίαζη, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δηαπηζηψλνληαο ηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο 6εο ζπλεδξίαζεο θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ ζπλέρηζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ ζπκκεηνρψλ. 

Oη θξίζεηο γηα θάζε εμεηαδφκελε ζπκκεηνρή έρνπλ σο αθνινχζσο:  

 
 
Α/Α: 12. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  FN00000456 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ε "ελζσκάησζε" ηεο ζάιαζζαο ζηελ πφιε κε ηελ 

εκθχηεπζε λένπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη κηα ηδέα πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε επεμεξγαζία. 

Πξνβιεκαηίδεη πνιχ ε παξνπζία ηνπ θηεξίνπ ζηελ πξνβιήηα, φπσο βέβαηα θαη ε ηνκή πνπ εκθαλίδεη 

ηελ ππνγεηνπνίεζε ηνπ ηξαίλνπ. Δίλαη ζαθήο ε πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ηεο πιαηείαο ηνπ Αγ. 

Αλδξέα κε ην παξαιηαθφ κέησπν. 

 

Α/Α: 13. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  ΑΑ93489339 

Οη πξνηάζεηο ηεο κειέηεο γηα ην βφξεην θαη λφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο έρνπλ 

ελδηαθέξνλ. Ζ ελδηάκεζε δψλε δελ ζπλάδεη κε ηελ ζπλνιηθή ηδέα/πξφηαζε. Ζ αλαθνξά ζην ζρέδην 

Βνχιγαξε πνπ αλαθέξεηαη απφ ζην θείκελν δελ είλαη νξαηή ζηελ επέκβαζε ζηνπο κφινπο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ "δηαζπνξά απφ ζξαχζκαηα" πνπ πξνηείλεηαη γηα ην βφξεην ηκήκα. Ζ κειέηε 

ζπλνιηθά δηαρεηξίδεηαη κε ελδηαθέξνπζεο πξνζέζεηο ην δήηεκα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πξνο 

ηε ζάιαζζα.  

Απνηειεί κηα ψξηκε πξφηαζε πνπ επηρεηξεί λα ζπληνληζηεί κε ηελ αηκφζθαηξα ηεο Πάηξαο. Οη 

πξνηάζεηο ηεο κειέηεο γηα ην βφξεην θαη λφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο έρνπλ ελδηαθέξνλ. 

Γηαθξίλνληαη απφ κέηξν θαη ζαθήλεηα ραξαθηήξσλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλα αθήγεκα κηαο δηαδξνκήο 

ζην φξην ηνπ αζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ κε ην πδάηηλν ζηνηρείν.  Σν παξαζαιάζζην πάξθν κε ηνπο 

πφινπο ηνπ, ε γξακκηθφηεηα πνπ ην ππνζηεξίδεη θαζψο νη δηαζπλδέζεηο κε ην δίθηπν ηεο πφιεο είλαη 

ρεηξνλνκίεο πνηφηεηαο. Σα δάπεδα - πιαηθφξκεο δεκηνπξγνχλ έλα ηνπίν παξαζαιάζζηνπ κεηψπνπ 

κε αθνινπζία, αλαδεηψληαο κηα λέα αζηηθή ηαπηφηεηα.  Ζ ελδηάκεζε δψλε δελ ζπλάδεη κε ηελ 

ζπλνιηθή ηδέα/πξφηαζε. Ζ αλαθνξά ζην ζρέδην Βνχιγαξε πνπ αλαθέξεηαη απφ ζην θείκελν δελ 
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είλαη νξαηή ζηελ επέκβαζε ζηνπο κφινπο, ζε αληίζεζε κε ηελ "δηαζπνξά απφ ζξαχζκαηα" πνπ 

πξνηείλεηαη γηα ην βφξεην ηκήκα (κε κηα ππεξβνιή ζηε ζξαπζκαηνπνίεζε, κε θίλδπλν απψιεηαο 

ζηφρνπ). Ζ κειέηε ζπλνιηθά δηαρεηξίδεηαη κε ελδηαθέξνπζεο πξνζέζεηο ην δήηεκα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ πξνο ηε ζάιαζζα, πνπ άιισζηε είλαη θαη ην ζηνίρεκα ηνπ δήκνπ.  

 

Α/Α: 14. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  ΟΔ33343536 

Οη ζπλζεηηθέο αδπλακίεο ηεο πξφηαζεο επηηείλνληαη απφ ηηο αλαθνινπζίεο πνπ εκθαλίδνληαη 

φζνλ αθνξά ζην ηξαίλν, ζην ηξακ θαη ζηνλ δεκφζην ρψξν πνπ πξνηείλεηαη. Ζ επαλάιεςε ησλ 

γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ δελ θαηαθέξλεη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αλάδεημε ησλ πξνζέζεσλ φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν. Δλδηαθέξνπζα ε πξφηαζε επαλάρξεζεο ηνπ - κέρξη ηψξα 

αθεκέλνπ ζηελ ηχρε ηνπ - θηεξίνπ ηνπ παιαηνχ Σεισλείνπ. 

Ζ ζρεδηαζηηθή εκκνλή ζηελ θπηηαξηθή δνκή ηνπ εμαγψλνπ δελ είλαη ηθαλή λα δψζεη 

απαληήζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο θαη πνπ δελ πείζνπλ γηα ηε 

δπλαηφηεηα εμέιημεο ή πξνβνιήο ηεο. Ο θνξκαιηζκφο θαη ε επηβνιή ελφο κφλνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο 

θαη κάιηζηα κε ηηο επηθαλεηαθέο πξνζεγγίζεηο, ζεσξήζεθε φηη δελ είλαη επαξθήο,σο απάληεζε ζηα 

δεηνχκελα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Α/Α: 15. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  AL22102013 

''Πξάζηλν ραιί αληί ηεο ζηδεξέληαο νπιήο". Ζ πξφηαζε κέζσ ησλ ξεπζηψλ ηνπίσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δίθηπα αλαδεηεί ηελ ζχλδεζε ηεο πφιεο κε ηε ζάιαζζα. Γηαθξίλεηαη επαηζζεζία θαη 

κέηξν ζηελ αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε. Ζ αλαθνξά ζην ζρέδην ηνπ Βνχιγαξε δελ είλαη 

νξαηή/θαηαλνεηή εθηφο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ζα έπξεπε λα έρεη εληνλφηεξε παξνπζία 

ζηνλ ζρεδηαζκφ. Ζ κειέηε κπνξνχκε λα πνχκε πσο δηαθξίλεηαη απφ κηα πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ σο 

πξνο ηελ έληαμή ηεο ζε έλα πνιηηηζκηθφ/ ηνπηαθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ επηηξνπή εθθξάδεη ακθηβνιία γηα ηελ ππεξβάιινπζα πνιππινθφηεηα ησλ θπηεχζεσλ θαη 

δηαδξνκψλ, εμαηηίαο εθαξκνγήο - σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν - ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη ησλ 

πιέμεσλ. Ζ δεκηνπξγία αγξψλ θαη δελδξνθπηεχζεσλ, ζε ηέηνηα θιίκαθα, ζε έλα παξαζαιάζζην φξην 

αληηκεησπίζηεθε κε ζθεπηηθηζκφ. Οη επεκβάζεηο-δηαζπάζεηο ζηηο πξνβιήηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ελφηεηα χθνπο θαη πξνζπάζεηα λνεκαηνδφηεζεο, σο ηνπηαθέο παξεκβάζεηο κε πνηφηεηα.  

Α/Α: 16. 
Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  Υ23577532Υ 
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"Σν είδσιν ηεο πφιεο" παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ σο ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηεο 

αλάπιαζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. Ο ζρεδηαζκφο δελ αθνινπζεί πνιιέο απφ ηηο αλαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην θείκελν, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θάπνηα εξσηεκαηηθά φζνλ αθνξά ζηελ 

νηθεηνπνίεζε θάπνησλ επί κέξνπο πεξηνρψλ ηεο πεξηνρήο ηεο αλάπιαζεο. Σν θείκελν εκθαλίδεηαη 

ηδηαίηεξα ζπγθξνηεκέλν, κε έκθαζε ζηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, ηε ζηξαηεγηθή πνιενδνκηθήο 

ζεψξεζεο θαη ηνλ επηκεξηζκφ ζε δηαθξηηέο ελφηεηεο - σο εκπξφζεηεο ζεηηθέο δειψζεηο, ρσξίο φκσο 

λα κεηαθέξνληαη σο ζρεδηαζηηθφ απνηχπσκα. Γίλεηαη έκθαζε ζε κηα εηθνλνγξαθία αζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ζε ππεξβνιέο ζρεδηαζκνχ, ελψ δεηνχκελν είλαη ν κεραληζκφο πνπ ηα ελεξγνπνηεί, φρη 

ε εηθφλα. Οη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο γηα παξάδεηγκα πνπ πξνηείλνληαη, δχζθνια εληάζζνληαη ζηελ 

ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο. Δλψ ππάξρεη κηα ξπζκηθή ράξαμε πνπ επηδηψθεη λα νξίζεη 

κηα θαζνιηθφηεηα δηαρείξηζεο ζρεδηαζκνχ, νη επεκβάζεηο αλαηξέπνπλ ην απνηέιεζκα, ρσξίο 

αηηηνιφγεζε αιιά κε εθιεθηηθηζκφ. Τπάξρεη ξπζκφο αιιά θαη αληηθάζεηο. 

Α/Α: 17. 

Κωδικόρ Σαςηόηηηαρ Μελέηηρ:  ΝΕ06099447 

Ζ πξφηαζε πεξηγξάθεη κε θξεζθάδα θαη εηθαζηηθή δηάζεζε έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα βξεη δηέμνδν ν αζηηθφο ζρεδηαζκφο αλ ζέιεη λα αλαδεηήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί 

δηαθνξεηηθά ζρεδηαζηηθά εξγαιεία. Απνπζηάδεη πιήξσο απηφ πνπ νλνκάδνπκε πφιε. Ζ πξφηαζε 

επίζεο ζρνιηάδεη θαη ίζσο ζαξθάδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζχγρξνλνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. 

Πξνηείλεη ηε ζπκκεηνρηθή θαη δηαδξαζηηθή ζρέζε κε ην δεκφζην ρψξν κέζα απφ ζχγρξνλεο 

εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο, κεηαηξέπνληαο ην πεδίν ζε δίθηπν, πνπ αιιειεπηδξά θαη ελεξγνπνηείηαη 

απφ ηνπο δξάζηεο. Σν ζέκα παξνπζηάδεηαη ζε κεξηθφηεηεο, εζηηάδνληαο ζε απηέο, ελψ ρξεζηκνπνηεί 

παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο απφ land art ή άιινπο εηθαζηηθνχο θαιιηηέρλεο. Πξνθαλψο δελ κπνξεί 

λα πξνρσξήζεη ζε ηειηθφ ζηάδην, αιιά αμίδεη λα ζρνιηαζηεί ην δηαθνξεηηθφ βιέκκα πξνζέγγηζεο θαη 

δηαζχλδεζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο πφιεο.  

Καη ίζσο αμίδεη λα πξνσζεζεί ην εξγαιείν δηαζχλδεζεο ηεο Πάηξαο πνπ πξνηείλεη. 

 

7η Συνεδρίαζη, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 

Ζ νινκέιεηα ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 7εο ζπλεδξίαζεο, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ θαη πξνηνχ απηέο ηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ςεθνθνξίαο, ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηίζηεθε αλαθνξηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ πξνηάζεσλ ζηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: αξρηηεθηνληθή ζχιιεςε θαη ηδέα (θξηηήξην 1), ρσξνζέηεζε ιεηηνπξγηψλ 

(θξηηήξην 2) θαη δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ (θξηηήξην 3) θαζψο θαη ηα ππνθξηηήξηά ηνπο, 

φπσο απηά δηαηππψλνληαη ζην άξζξν 9 ηεο δηαθήξπμεο. 
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ηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζηε δηαηχπσζε ησλ παξαθάησ επηκέξνπο παξαηεξήζεσλ νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ επφκελε θάζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ: 

(1) Γηαπηζηψλεηαη κία ακεραλία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κειέηεο δηαρεηξίζηεθαλ ην ζέκα 

ηεο ππνγεηνπνίεζεο ηνπ ηξέλνπ. Καηά ηελ άπνςε ηεο επηηξνπήο ην γεγνλφο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ ζηελ πξνθήξπμε θαη ζεσξεί πσονη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

ππνγεηνπνίεζε ηνπ ηξαίλνπ θαη νη αληίζηνηρεο θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο - επηπηψζεηο ζην ππάξρνλ 

δίθηπν απνηεινχλ δεδνκέλα αλαγθαία γηα ην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

(2) Ζ πιεηνςεθία ησλ πξνηάζεσλ δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε  θπηεχζεσλ. Ζ 

επηηξνπή εθηηκάεη πσο ε θεπνηερλία δελ κπνξεί λα απνηειεί ην κφλν ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν πνπ 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ ζρέζε ηεο πφιεο κε ηελ ζάιαζζα.  

(3) Γίθηπα θαη πξνζβαζηκφηεηα: Θα ήηαλ ζθφπηκν ζην πιαίζην ησλ κειεηψλ λα πξνηαζνχλ 

παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζήκεξα ιείπνπλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θπθινθνξίαο, 

ζπλδεζηκφηεηαο κε ηηο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο, εχθνιεο πξφζβαζεο πεδψλ ή παξεκβάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο λέεο αλαπηπμηαθέο πξνβιέςεηο ηεο πφιεο.  

(4)Πξνθχπηνπλ πξνβιεκαηηζκνί γηα ην θαηά πφζν ν ζπλζεηηθφο θαη ν αληηιεπηηθφο ρεηξηζκφο 

ησλ πξνηάζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ θαη ζηε δπλαηφηεηα 

ζπληήξεζεο ησλ δεκφζησλ ρψξσλ. 

(5) ηηο πξνηάζεηο απνπζηάδεη ε «ζχλδεζε» κε ην παξειζφλ ηεο Πάηξαο σο κηαο Πφιεο – 

ιηκάλη ηνπ 19νπ αηψλα κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνχζαλ κνλαδηθφ. πγθεθξηκέλα, ην Ληκάλη 

ηεο Πάηξαο έρεη ζην παξειζφλ παίμεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ζχγρξνλεο 

Διιάδαο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο. Τπήξμε ζεκαληηθφ εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ 

θέληξν ηεο ρψξαο καο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά, ε θίλεζε άξρηζε 

λα ιηγνζηεχεη. Σν 1893 έγηλε ε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ κε ζπλέπεηα λα ζπλδεζεί ην 

Αηγαίν κε ην Ηφλην θαη λα κεησζεί έηζη ε ζαιάζζηα απφζηαζε κεηαμχ ηεο Πάηξαο θαη ηνπ Πεηξαηά 

θαζψο δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφο πιένλ ν πεξίπινπο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Μεγάιε ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ 

ιηκαληνχ ζηελ ππεξπφληηα κεηαλάζηεπζε ηδηαίηεξα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. 

Κχξην κέζν κεηαθνξάο ησλ κεηαλαζηψλ κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 πξνηνχ γίλεη άληζνο ν 

ζπλαγσληζκφο κε ην αεξνπιάλν απνηεινχζαλ ηα ππεξσθεάληα πνπ ζπρλά πξνζέγγηδαλ θαη ζηελ 

Πάηξα.  

Ζ Πάηξα ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ: Ζ πφιε - ιηκάλη, θέληξν δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ, ε πφιε 

- αγνξά, κε πξντφληα ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο αιιά θαη εγρψξηα (αγξνηηθά), ε πφιε ησλ 

εκπφξσλ, ηεο ζπλαιιαγήο, ησλ αληαιιαγψλ, ε πφιε ηεο ηαθίδαο, ε πφιε ηεο Μειαρξηλήο Αλάζαο.  
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(6) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ζηηο πξνβιήηεο δελ είλαη απαγνξεπηηθή. Αληηζέησο, ε 

Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνπο κειεηεηέο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο πξνβιήηεο 

κε κεγαιχηεξε ζρεδηαζηηθή ειεπζεξία. 

(7) Ζ Δπηηξνπή ζπκθψλεζε φηη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δελ ζα δνζεί ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηνπο ελδεηθηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ κειεηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

θάζε πξφηαζεο.  

(8) Ζ Δπηηξνπή, θαηά πιεηνςεθία, θαη κε έλα κφλν κέινο ηεο λα δηαθσλεί, εθθξάδεη ηελ 

αληίζεζή ηεο κε ηελ θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ ησλ πξψελ Τπεξεζηψλ Ληκέλα Παηξψλ ζηελ πξνβιήηα 

ηεο νδνχ Γνχλαξε, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα αμηφινγν δείγκα ηεο ειιεληθήο κεηαπνιεκηθήο 

αξρηηεθηνληθήο.  

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο γηα θαζεκία απφ ηηο 

δεθαέμη(16) πξνηάζεηο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο ςεθνθνξίαο, νη κειέηεο νη νπνίεο 

ε Δπηηξνπή ςήθηζεομόθωνα να μην πποκπιθούν ζηο Β’ ηάδιο ηος διαγωνιζμού είλαη, βάζεη 

ηνπ δεθαςήθηνπ θσδηθνχ Σαπηφηεηαο Μειέηεο θαη κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, νη 

αθφινπζεο έμη (6): 

1. Α/Α  3, με κωδικό ΑΑ17171717 

2. Α/Α  5, με κωδικό  32298413LB 

3. Α/Α  6, με κωδικό 19820507ΥΜ 

4. Α/Α  7, με κωδικό 04282720LR 

5. Α/Α  9, με κωδικό ΤΒ88846836 

6. Α/Α 12, με κωδικό FN00000456 

Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε λα επαλαμηνινγήζεη ηηο ππφινηπεο δέθα (10) κειέηεο ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζε θαη θαηφπηλ λα δηεμαγάγεη λέα ςεθνθνξία.  

 

8η Συνεδρίαζη, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο 8εοζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη αθνχ 

δηαπηζηψζεθε ε νινκέιεηα, ε Δπηηξνπή ζπλέρηζε ην έξγν ηεο γηα ηηο δέθα(10) ζπκκεηνρέο νη νπνίεο 

ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν πξαθηηθφ ηεο 7εο ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο απνθαζίζηεθε λα 

αμηνινγεζνχλ εθ λένπ.  

Ζ Δπηηξνπή αζρνιήζεθε κε ηηο κειέηεο αλαηξέρνληαο θαη πάιη κε πξνζνρή ζηα ζρέδηα θαη 

ζηα θείκελα, ζρνιηάδνληαο θαη ζπγθξίλνληάο ηεο κεηαμχ ηνπο. Μεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ ςεθνθνξία επί ησλ παξαπάλσ κειεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ 

εθείλεο νη νπνίεο ζα πξνθξηζνχλ ζην Β’ ηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο απηήο ςεθνθνξίαο, νη ζπκκεηνρέο νη νπνίεο 

πποκπίνονηαι ζηο Β’ ηάδιο ηος διαγωνιζμού είλαη, βάζεη ηνπ δεθαςήθηνπ θσδηθνχ Σαπηφηεηαο 

Μειέηεο θαη κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, ε νπνία δελ απνηειεί ζεηξά θαηάηαμεο νη 

αθφινπζεο: 

1. Α/Α  4, με κωδικό CC20202020 (θαηά πιεηνςεθία) 

2. Α/Α  10, με κωδικό 0055ΑΑ0505 (νκφθσλα) 

3. Α/Α  13, με κωδικό ΑΑ93489339 (θαηά πιεηνςεθία) 

4. Α/Α  15, με κωδικό ΑL22102013 (θαηά πιεηνςεθία) 

5. Α/Α  16, με κωδικό Υ23577532Υ (θαηά πιεηνςεθία) 

Οη ζπκκεηνρέο νη νπνίεο δεν πποκπίνονηαι ζηο Β’ ηάδιο ηος διαγωνιζμού είλαη, βάζεη 

ηνπ δεθαςήθηνπ θσδηθνχ Σαπηφηεηαο Μειέηεο θαη κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, νη 

θάησζη: 

1. Α/Α  1, με κωδικό 70170177PT (νκφθσλα) 

2. Α/Α  2, με κωδικό AB37737534 (νκφθσλα) 

3. Α/Α  14, με κωδικό OE33343536 (θαηά πιεηνςεθία) 

Οη ζπκκεηνρέο ηηο νπνίεο ππέδεημε ε Δπηηξνπή γηα εξαγοπά απφ ην Γήκν, είλαη, βάζεη ηνπ 

δεθαςήθηνπ θσδηθνχ Σαπηφηεηαο Μειέηεο θαη κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε, νη 

θάησζη: 

1. Α/Α  8, με κωδικό Σαςηόηηηαρ μελέηηρ 09061963ΚΚ (νκφθσλα) 

2. Α/Α 17, με κωδικό Σαςηόηηηαρ μελέηηρ NZ06099447 (θαηά πιεηνςεθία) 

Ζ ςεθνθνξία ηεο Δπηηξνπήο θαηαγξάθεθε θαη απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ 

επηζπλαπηφκελνπ ζην Πξαθηηθφ, Παξαξηήκαηνο 2. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1. : ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ Β’ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

 

Α/Α 
ΓΔΚΑΦΖΦΗΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Β’ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Β’ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

1 70170177ΡΣ ΔΠΣΑ (7) ΟΥΗ 
ΟΜΟΦΧΝΑ   

ΟΥΗ 

2 ΑΒ37737534 ΔΠΣΑ (7) ΟΥΗ 
ΟΜΟΦΧΝΑ   

ΟΥΗ 

4 CC20202020 
ΣΔΔΡΑ (4) ΝΑΗ  

ΓΤΟ (2) ΟΥΗ 
ΔΝΑ (1) ΛΔΤΚΟ 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  ΝΑΗ 

8 09061963ΚΚ 
ΔΞΗ (6) ΝΑΗ ΓΗΑ ΔΞΑΓΟΡΑ 

ΔΝΑ (1) ΝΑΗ 
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ   
ΝΑΗ ΓΗΑ ΔΞΑΓΟΡΑ 

10 0055ΑΑ0505 ΔΠΣΑ (7) ΝΑΗ 
ΟΜΟΦΧΝΑ   

ΝΑΗ 

13 AA93489339 
ΠΔΝΣΔ (5) ΝΑΗ 
ΓΤΟ (2) ΛΔΤΚΑ 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  ΝΑΗ 

14 OE33343536 
ΣΔΔΡΑ (4) ΟΥΗ 

ΣΡΗΑ (3) ΝΑΗ 
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  ΟΥΗ 

15 AL22102013 
ΠΔΝΣΔ (5) ΝΑΗ  

ΔΝΑ (1) ΟΥΗ 
ΔΝΑ (1) ΛΔΤΚΟ 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  ΝΑΗ 

16 X23577532X 
ΣΔΔΡΑ (4) ΝΑΗ  

ΣΡΗΑ (3) ΟΥΗ 
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  ΝΑΗ 

17 NZ06099447 
ΔΠΣΑ (7) ΝΑΗ ΓΗΑ 

ΔΞΑΓΟΡΑ 
ΟΜΟΦΧΝΑ  

ΝΑΗ ΓΗΑ ΔΞΑΓΟΡΑ 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ: 

ΝΑΗ= ΝΑΗ για ππόκπιζη ζηο Β’ ηάδιο ηος διαγωνιζμού 

ΟΥΗ = ΟΥΗ ππόκπιζη ζηο Β’ ηάδιο ηος διαγωνιζμού   
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9η Συνεδρίαζη, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε νινκέιεηα ηεο επηηξνπήο, ε 

Δπηηξνπή θαηέγξαςε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο φπσο έρνπλ αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα 

πξαθηηθά θαη αποθάζιζε ηην ππόκπιζη ζηο Β’ ηάδιο ηος διαγωνιζμού ησλ ζπκκεηνρψλ κε 

ηνπο θάησζη δεθαςήθηνπο θσδηθνχο Σαπηφηεηαο Μειέηεο κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο ηνπο πξνο 

εμέηαζε, ε νπνία δελ απνηειεί ζεηξά θαηάηαμεο: 

1. CC20202020 

2. 0055ΑΑ0505 

3. AA93489339 

4. AL22102013 

5. X23577532X 

Δπίζεο εηζεγείηαη ηελ εμαγνξά, ρσξίο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην Β’ ηάδην ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ησλ θάησζη δχν (2) ζπκκεηνρψλ κε θσδηθνχο Σαπηφηεηαο Μειέηεο κε ηε ζεηξά 

θαηαγξαθήο ηνπο πξνο εμέηαζε ε νπνία δελ απνηειεί ζεηξά θαηάηαμεο: 

1. 09061963ΚΚ 

2. NZ06099447 

Ζ ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ πνπ παξαδφζεθαλ γηα έλα 

ηφζν αμηφινγν ηερληθφ έξγν, είλαη πσο θακία δελ θαηαθέξλεη κε επηηπρία λα απνδψζεη κε επάξθεηα 

ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ελφο Γεκφζηνπ ρψξνπ / παξαιηαθνχ κεηψπνπ πνπ θνηηάδεη ζηνλ 21ν αηψλα. 

Απνπζηάδεη επίζεο απφ ηηο κειέηεο ε ζχληαμε κηαο εληαίαο Αξρηηεθηνληθήο γξαθήο φπσο θαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο δεδνκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο Πφιεο θαη ε αλαγλψξηζε ζ’ απηήλ εθείλσλ ησλ 

πξσηαξρηθψλ αμηψλ πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζηνλ ρξφλν, γηα λα ππνζηεξίμνπλ έλα ζπλεπή θαη 

πινχζην ζε θαληαζία, επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ραξαθηήξα ηεο (φξακα). Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί πσο ν 

ηξφπνο ηεο επέκβαζεο πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ αλαδήηεζε λέσλ δεδνκέλσλ θαη κνξθψλ, πνχ 

πηζαλφηαηα ζα απνηειέζνπλ ζηνηρεία αλαθνξάο γηα ηελ πφιε ηεο Πάηξαο. Ζ "ζχληαμε" ελφο 

Γεκφζηνπ ρψξνπ (Θεκαηηθφ Πάξθν), πνπ ζα αλαδείμεη ηελ πεξηνρή θαη ζα αλαηξέςεη ηελ εηθφλα (ηεο 

παξαθκήο θαη εγθαηάιεηςεο) πνχ θπξηαξρεί ηψξα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εκθάληζε 

ελφο λένπ Αζηηθνχ Σνπίνπ πνπ αθεγείηαη  ηελ ηζηνξία ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θαη ηεο Πφιεο. 

Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο, ην ζχγρξνλν Διιεληθφ αζηηθφ ηνπίν είλαη έλαο ρψξνο 

ζπλχπαξμεο δηαθνξεηηθψλ θαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αληηθαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Ζ 

παξνπζία ηνπο ζηνηρεηνζεηεί έλα ηδηαίηεξν επίπεδν φξαζεο, ηθαλφ λα ζπκβάιιεη ζε έλα λέν ηξφπν 

αλάγλσζεο ηνπ ηνπίνπ πνπ βηψλνπκε θαζεκεξηλά. Ζ αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ "λένπ ηνπίνπ" θαη νη 

δπλαηφηεηεο απνθάιπςήο ηνπ κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ, εζηηάδνληαο ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ην 
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ραξαθηεξίδνπλ θαη ην θαζηζηνχλ θαηνηθήζηκν, δειαδή νηθείν, είλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

έπξεπε λα θηλείηαη  ε πξνβιεκαηηθή ησλ πξνηάζεσλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζήκεξα, ε πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε ελφο 

ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ηελ παξνπζία ελφο ηζρπξνχ πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ θαη ηζηνξηθνχ 

ίρλνπο, ηηο ζπγθνηλσληαθέο θαη ιηκεληθέο εμππεξεηήζεηο θαη ηελ έληνλε αλάπηπμε ρξήζεσλ αλαςπρήο 

θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ κέζα ζε έλαλ ππθλφ αζηηθφ ηζηφ. Οη ζεκαληηθφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

πνπ επηθέξεη απηή ε ζπλχπαξμε αθνξνχλ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, ηε 

δηαρείξηζε θαη πξνζβαζηκφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηνπ παξάθηηνπ νξίνπ θαη ηελ απνπζία 

ιεηηνπξγηθήο ζπλνρήο θαη νξγάλσζεο ελφο επηκήθνπο παξαζαιάζζηνπ νξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αζηηθφ 

ηζηφ. 

Πξνηείλεηαη ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ νξίνπ ηεο πφιεο κε ηε ζάιαζζα θαη ε αλάθηεζή ηνπ απφ 

ηνλ πεδφ λα είλαη κέζα απφ ηε ζχλζεζε ρψξσλ θαη θαηαζθεπψλ πνπ επλννχλ ηελ ψζκσζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνηνηήησλ ηνπ αζηηθνχ, θπζηθνχ θαη ηζηνξηθνχ - πνιηηηζκηθνχ ηνπίνπ. 

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή  απνθάζηζε λα εηζεγεζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο 

παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο θαη ζηνηρεία κε ηελ ελδερφκελε ζπλεξγαζία ζπκβνχισλ ζε 

εηδηθά ζέκαηα (δηαρείξηζεο παξάθηηνπ νξίνπ, ιηκεληθά έξγα, ζπγθνηλσληαθά θ.ιπ.) πνπ πξνηείλεηαη λα 

πηνζεηεζνχλ γηα ην Β ζηάδην κε ζηφρν ηελ αξηηφηεξε πξνζέγγηζε, σο εμήο: 

 Σα ηερληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ θαη ζρεκαηηζκφ ηεο ηάθξνπ 

αλάδπζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, κεηά ηελ ππνγεηνπνίεζή ηεο, θαζψο θαη ηε γσλία 

θιίζεο αλάδπζεο ηεο ηξνρηάο.  

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ ζηαζκνχ, κε φια ηα ηδεαηά γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ.  

 Σελ αλαζεψξεζε θαηεδάθηζεο ηνπ θηεξίνπ ηνπ ηεισλείνπ ΟΛΠΑ, σο ζεκαληηθφ έξγν ηνπ 

κνληεξληζκνχ,  αθνχ ε δηαδηθαζία ζα ππνρξεσζεί ζε έγθξηζε ηνπ ΚΔΑ θαη ησλ Νεσηέξσλ 

κλεκείσλ. Γελ είλαη απφθαζε κφλν ηνπηθνχ ραξαθηήξα, αθνχ ην ιηκάλη απνηειεί πνιηηηζκηθφ 

κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ θαη νχηε έλα ηνπφζεκν είλαη ηθαλφ λα αλαπιεξψζεη ηελ 

απψιεηα. Απνηειεί έλα έξγν κε ζεκαζία θαη αμία, ην νπνίν θαη δχλαηαη λα επηζθεπαζηεί θαη λα 

θηινμελήζεη ρξήζεηο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεκείνπ.  

 Οη πξνηάζεηο ηεο Β θάζεο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνπλ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε θιίκαθα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κειέηεο. 

 

10η Συνεδρίαζη,  Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο κε ηειεδηάζθεςε θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε νινκέιεηα ηεο 

επηηξνπήο, ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ θαζαξνγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ησλ Πξαθηηθψλ.

ΑΔΑ: 6ΚΛ6ΩΞΙ-ΥΙ8



Μεηά απφ ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νινθιήξσζε ην έξγν ηεο, πξνψζεζε εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, κέζσ ηεο γξακκαηέσο ηεο, αληίγξαθα ησλ Πξαθηηθψλ ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κε ζθνπφ ηελ έγθξηζή ηνπο θαη ηελ απνδνρή απφ ηνλ Γήκν Παηξέσλ ηεο 

πξφηαζεο γηα εμαγνξά ησλ δχν κειεηψλ. 

Δπίζεο παξέδσζε ηνπο δεθαέμη (16) ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο Αξρείνπ Σαπηφηεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη έλαλ (1) ζθξαγηζκέλν θάθειν πεξί κε απνδνρήο επψλπκεο έθζεζεο ελφο 

ζπκκεηέρνληα ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξνο θχιαμή ηνπο κε επζχλε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο.  

Πάηξα, 12 Ννεκβξίνπ 2020 

 
Ζ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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